
Zapisnik 10. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v sredo, 4. 8. 2016  ob 18.30. uri v 

sejni sobi Občine Beltinci 

PRISOTNI ČLANI SPV: Janez Kovačič, Srečko Horvat, Liljana Fujs Kojek, Martina 

Vidonja, Andrej Vӧrӧš, Jože Erjavec, Bojan Prosič. 

OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Iztok Jerebic, Lizika Zadravec. 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Štefan Žižek, Lidija Erjavec 

Vsi prisotni so se pred pričetkom 10. redne seje SPV udeležili javne razprave – Izrazi svoje 

mnenje o prometnem stanju v Občini Beltinci, ki je bila ob 17. uri v kulturnem domu v 

Beltincih. 

Ad1: Župan je pozdravil prisotne ter čestital novoizvoljeni predsednici Liljani Fujs Kojek in 

novoizvoljenemu članu Jožetu Erjavcu. 

Nadaljevala se je razprava iz javne razprave o pripravi CPS za območje Občine Beltinci. 

Priprava CPS se delno financira iz sredstev EU, zato je to smiselno izkoristiti, saj je Občina 

Beltinci ena izmed štirih pomurskih občin (poleg občin Ljutomer, Gornja Radgona in Murska 

Sobota), ki imajo pogoje za prijavo in pripravo CPS. Izvajalec za pripravo CPS je bil izbran 

na razpisu. CPS je pogoj za prijavo na razpise EU za ureditev prometne infrastrukture in bo 

kot priloga dodan prijavam. SPV je organ, ki bo k predlogu CPS podal mnenje.  

Nadaljnje vodenje seje je prevzela novoizvoljena predsednica SPV, Liljana Fujs Kojek, ki je 

pozdravila prisotne in podala predlog, na podlagi katerega je bil sprejet 

Sklep št. 45: Za podpredsednika SPV Občine Beltinci se do konca mandata potrdi Janez 

Kovačič, za zapisnikarja pa Martina Vidonja. 

 

Nadalje je predsednica predlagala sledeči dnevni red: 

1. Uvod – beseda župana o imenovanju nove predsednice SPV. 

2. Sprejem zapisnika 9. redne seje SPV-ja. 

3. Prijava na projekt »SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST, NAMESTITEV 

PRIKAZOVALNIKA HITROSTI – VI VOZITE« in potrditev nakupa merilnika 

hitrosti na relaciji iz strani Razkrižja, Melinci v vasi Beltinci. 

4. Dan brez avtomobila 2016. 

5. Pobude in vprašanja. 

 

Sklep št. 46: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli. 

 

Ad2. Sprejem zapisnika 9. redne seje SPV-ja. 



Zaradi odstopa predsednika SPV je bil postopek nakupa merilnika hitrosti začasno ustavljen. 

Na zapisnik ni bilo drugih pripomb zato je bil sprejet 

Sklep št. 47: Sprejme se zapisnik 9. redne seje SPV. 

 

Ad3: Prijava na projekt »SKUPAJ ZA VEČJO VARNOST, NAMESTITEV 

PRIKAZOVALNIKA HITROSTI – VI VOZITE« in potrditev nakupa merilnika 

hitrosti na relaciji iz strani Razkrižja, Melinci v vasi Beltinci. 

Župan je člane SPV obvestil, da je občina že podala prijavo na AVP za enoletni brezplačen 

najem merilnika hitrosti. Prijava je bila poslana z obrazložitvijo za namestitev na Ravensko 

cesto v Beltincih, priloženo tudi mnenje policije. Po enem letu uporabe je merilnik možno 

odkupiti. Tudi če bo prijava ugodno rešena, bomo načrtovani nakup merilnika izvedli in ga 

namestili na drugi lokaciji v Beltincih. K tej točki je bila povabljena predsednica KS Beltinci, 

Lizika Zadravec, s katero se SPV dogovarja za morebitno sofinanciranje merilnika s strani KS 

Beltinci. O tem bo odločal svet KS.  

Sklep št. 48: Potrdi se sklep št. 41 z 9. redne seje SPV. Za realizacijo je zadolžena 

občinska uprava.  

 

 

Ad4: Dan brez avtomobila 2016. 

 

Sklep št. 49: Naslednja redna seja SPV bo sklicana v ponedeljek 22.8.2016, takrat se 

dogovorimo o podrobnostih in dorečemo zadolžitve na prireditvi.  

Povabijo se tudi predsedniki vseh KS, z njimi se dogovorimo za sodelovanje. Obvestimo tudi 

pripravljalca CPS in ga povabimo, da na prireditvi predstavi predlog. 

 

AD5: Pobude in vprašanja. 

Župan je postavil vprašanje ali je ponudba za digitalizacijo šolskih poti aktualna. Po krajši 

razpravi je bil sprejet  

Sklep št. 50: Naročilo za izdelavo digitalizacije šolskih poti se zaenkrat ne izvede. 

Srečko Horvat je postavil vprašanje ali je že kaj znanega v zvezi z izgradnjo kolesarske steze 

Bakovci-Dokležovje. Podan je bil odgovor, da MO Murska Sobota pripravlja dokumentacijo. 

S strani župana smo bili obveščeni, da bo dvojni ultra triatlon, ki vsako leto poteka v 

Bakovcih, letos delno potekal tudi na območju Občine Beltinci, in sicer na relaciji 

Dokležovje-Lipovci do betonarne Lipovci, kjer bo obračališče.  

Krajani Lipovec (naselje pri železniški postaji) so na Občino Beltinci posredovali pobudo za 

ureditev avtobusnega postajališča v omenjenem naselju, ker tam v šolski avtobus vstopajo 

štirje mlajši šolarji. O tem je tekla razprava. Potrebno bi bilo urediti postajo, obračališče, 

obračalo bi več avtobusov. Vse te jo povezano s finančnimi stroški. 



Jožeta Erjavca zanima kakšen je postopek za umiritev prometa skozi naselje, postavitev 

prometnega znaka za omejitev hitrosti. Odgovor: sklep sprejme občinski svet, potrebno je 

obvestiti policijo, ki občasno opravi meritve hitrosti. 

Janez Kovačič je povprašal kako je z ureditvijo semaforja v Dokležovju. Župan odgovarja, da 

se dela v več smereh, in sicer v smeri popravila semaforja in v smeri izgradnje krožišča. SPV 

bo o tem pravočasno obveščen. 

Glede talnih označb na pločnikih in stezah za kolesarje v Beltincih je bilo podano pojasnilo, 

da je najprej potrebno pripraviti elaborat.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45. uri. 

Zapisala:      Predsednica SPV Občine Beltinci 

Martina Vidonja      Liljana Fujs Kojek 

 


