Zapisnik 8. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v četrtek, 17. 3. 2016 ob 18. uri v
sejni sobi Občine Beltinci
PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Bojan Prosič, Janez Kovačič, Srečko Horvat, Liljana
Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš, Štefan Žižek.
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Borut Balažic-sodelavec občinske uprave.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lidija Erjavec
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprejem zapisnika 7. redne seje SPV-ja.
Ponudba preventivnih vsebin in pripomočkov (poligoni…).
Ponudba prikazovalnika Detel Slovenske Konjice.
Ponudba prikazovalnika AS.
Smernice za šolske poti-zahteva AVP.
Preventivna akcija »Varnostni pas in motoristi«.
Sklep o razpisu za podelitev svečane listine.
Predpriprava za pripravo ETM v letu 2016.
Pobude in vprašanja.

Sklep št. 33: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad1. Sprejem zapisnika 7. redne seje SPV-ja.
Na zapisnik ni bilo pripomb, sprejet je bil
Sklep št. 34: Sprejme se zapisnik 7. redne seje SPV.

Ad2: Ponudba preventivnih vsebin in pripomočkov (poligoni…).
Predsednik predstavi ponudbo iz katere bi potrebovali edino prometne znake, ostale rekvizite
iz ponudbe že imamo. Bojan Prosič doda, da prometnih znakov za poligon ne rabimo, ker
poteka izpit na cesti.

Ad3, Ad4: Ponudba prikazovalnika Detel Slovenske Konjice, Ponudba prikazovalnika
AS.
Pri tej točki je potekala razprava o ponudbah merilnikov hitrosti, ki smo jih že pridobili.
Ugotovljeno je bilo, da ponudbe niso enakovredne (merilniki različnih kvalitet), zato je bil
sprejet
Sklep št. 35: Pridobijo se enakovredne ponudbe vseh ponudnikov, določimo torej
kakšne kvalitete mora vsebovati merilnik in se nato odločimo za dobavitelja.

AD5: Smernice za šolske poti-zahteva AVP.
Župan je predstavil informacije, ki jih je pridobil na predavanju o šolskih poteh, ki je bilo v
Domžalah v organizaciji AVP. Vsaka šola naj bi imela načrt varnih poti, smernice so zapisane
v brošurah »Smernice za šolske poti« in »Prvi koraki v prometu«. Načrt varnih šolskih poti naj
bi vseboval: pregled stanja, oceno varnosti, anketo med učenci in starši glede varnosti, izvedbo
grafičnih prikazov, oblikovanje načrta, obravnavo načrta skupaj s pristojnim SPV, objavo
načrta ter ažuriranje enkrat letno tudi na SPV. Na lokalni ravni bi morala OŠ imeti vodilno
vlogo pri pripravi načrta, imenovana mora biti komisija, ki jo sestavljajo starši, otroci, lokalni
SPV, občinska uprava. Leta 1996 je bila nazadnje objavljena okrožnica Ministrstva za šolstvo,
kjer so predstavljeni kriteriji za ugotavljanje ogroženosti učencev na poti v šolo. Ti načrti naj
bi bili dostopni, učiteljem, učencem… V načrtih naj bo odraz tega kar šola pričakuje. Smrtne
žrtve niso kriterij za določanje nevarnih poti, do tega je ničelna toleranca. Šolske poti so tudi
odgovornost staršev, vzgoja k obnašanju v prometu. Naj se imenuje dokument šolskih poti ne
pa načrt varnih poti. Podane so bile smernice, kaj naj ta dokument vsebuje. Predlaga se, da naj
se ne bi več uporabljale horizontalne talne označbe (srčki, metuljčki…), poudarek je na
vertikalni signalizaciji, horizontalna naj bi se opustila. Vse naj bo skrbno premišljeno
postavljeno, dobro razporejeno. Dokument naj se letno ažurira, vsebuje naj tudi avtobusne
linije, postajališča. Priprava načrta je proces, ki traja kar nekaj časa. V pripravo naj bodo
vključene različne pristojne službe in policija. Najpomembnejši je znak šolska pot. Kdaj bo to
v zakonodaji še ni znano.
Župan je opozoril na spremljanje portala SPV. S strani MIZŠ je bilo podano opozorilo, da naj
mentorji kolesarskih izpitov sami ne postavljajo prometnih znakov, ker so le-ti pravilno
postavljeni le na cestah.
Ad6: Preventivna akcija »Varnostni pas in motoristi«.
Preko elektronske pošte smo dobili obvestilo glede akcije, naročili smo promocijski material,
na katerega še čakamo.
Ad7: Sklep o razpisu za podelitev svečane listine.
Rok za prijavo je že potekel.
Sklep št. 36: Vkolikor je prijava za podelitev svečane listine še možna, pošljemo predlog
za Liljano Fujs Kojek.

AD8: Predpriprava za pripravo ETM v letu 2016.
Sklep št. 37: Uvodnega dogodka ETM 2016, ki bo 31.3.2016 v Mestni hiši v Ljubljani, se
udeležijo štirje člani SPV Občine Beltinci: Janez Kovačič, Bojan Prosič, Liljana Fujs
Kojek in Martina Vidonja.
Borut Balažic je podal informacijo s posveta o ureditvi Celostne prometne strategije (CPS).
Predlaga, da prireditev ETM v naši občini povežemo s CPS. Vizija CPS je zmanjšati promet v
mestnih jedrih, spodbujati prebivalce k uporabi javnega prevoza, h kolesarjenju, urejanju peš
con, umiritev prometa, zmanjšanje onesnaževanja. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks.
Dokument CPS je pogoj za kandidiranje na evropskih razpisih. Pri pripravi naj bi sodelovali
občina, občinska uprava, policija, KS…

Sklep št. 38: Podrobnosti glede ETM dogovorimo po obisku posveta. Prireditev v občini
Beltinci bo 21. 9. 2016.
Ad9: Pobude in vprašanja.
Predsednik je predstavil ponudbo Kolesarčki in Jumicar ter dogovore glede donacij s strani
Pomurskih lekarn.
Predstavil je problematiko glede razsvetljave v Kocljevem naselju Beltinci, luči ne delajo.
Župan predlaga, da obvestimo KS, ki je za to odgovorna.
Na semaforju pri šoli je potrebno urediti senčnike. To bo urejeno s strani občine.
Na križišču Finžgarjeve in Kmečke ulice je potrebno urediti razsvetljavo. Prebivalci prosijo
tudi za ogledalo. Glede razsvetljave se obvesti KS Beltinci, glede postavitve ogledala pa se
preveri s strani občine.
Parkiranje na pločniku Mladinska ulica proti Mercator tehniki – s strani občine opozorimo
lastnike vozil, ki parkirajo tam.
Čakamo ponudbe za osvetlitev prehodov za pešce.

Seja je bila zaključena ob 20.00. uri.

Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

