OBČINA BELTINCI
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Zapisnik 5. redne seje SPV Občine Beltinci,
ki je bila v ponedeljek, 7. 9. 2015 ob 19. uri v sejni sobi Občine Beltinci

PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Bojan Prosič, Janez Kovačič, Štefan Žižek, Srečko
Horvat, Liljana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš.
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Alenka Maroša, Iztok Jerebic, Lizika Zadravec,
Darinka Ščavničar, Nataša Hartman Adjei, Metka Behek,
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lidija Erjavec
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje SPV-ja in pregled realizacije sklepov
prejšnje seje.
2. Priprava in razdelitev del ob prireditvi DAN BREZ AVTOMOBILA 2015, 17.
septembra 2015.
3. Razno
Sklep št.21: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Predsednik se zahvali za prejeto priznanje s strani AVP, ki je bilo predlagano s strani članov
SPV-ja in župana.
Ad1: Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje SPV-ja in pregled realizacije sklepov
prejšnje seje:
Glede prireditve ob prevzemu merilnika hitrosti v KS Bratonci, se bo predsednik SPV
dogovoril s predsednikom KS Bratonci.
Člani SPV so poročali o izvedbi 1. šolskega dne. Težave z neupoštevanjem varnostnih pravil
med vožnjo v nekaterih enotah vrtca, predvsem v enoti Lipovci
Župan predlaga, da se zloženke, ki smo jih delili staršem ob prvem šolskem dnevu ažurirajo,
doda naj se še informacija glede telefoniranja med vožnjo oz. prevozom otrok v šolo in v
vrtec.
Razmere v šoli so bile dokaj zadovoljive. Veliko ljudi je prišlo peš in s kolesi.
Sklep št. 22: Sprejme se zapisnik 4. redne seje SPV.

Ad2: Priprava in razdelitev del ob prireditvi DAN BREZ AVTOMOBILA 2015, 17.
septembra 2015.

Dobili smo potrditev s strani ETM, smo na seznamu sodelujočih občin.
Predsednik prebere program ETM v občini Beltinci (priloga). Policist Leon – preverijo
obleko, ali je uporabna. NIJZ – so potrdili udeležbo. Prav tako je svojo udeležbo potrdila
Avtobusni promet Murska Sobota.
Predsednik prosi Natašo Hartman Adjei za povezovanje prireditve in da naveže stike z g.
Jožetom Vöröšem.
Darinka Ščavničar izpostavi težavo, da je veliko članic TD Beltinci odsotnih in da bo težko
izvesti pogostitev tako, kot je bila zamišljena. Na prireditvi bosta prisotni dve članici.
Sklep št. 23: Za pogostitev otrok in ostalih gostov, se pripravi pekovsko pecivo in sok.

Predsednik zaprosi za sodelovanje in za pozdrav prisotnim na prireditvi tudi KS Beltinci, go.
Liziko Zadravec. KS poskrbi za mize in klopi, ki se pripeljejo zjutraj. Šotor postavi TIM
Mlin, če se rabi še dodaten, se lahko pripelje iz Ižakovec ali od pri KUD Beltinci. Iztok
Jerebic je zadolžen za zaporo ceste in obveščanje okoliških lokalov. Prijava za zaporo je že
pripravljena, občinska uprava poskrbi za obveščanje lokalne skupnosti. Iztok poskrbi, da javni
delavci pridejo zjutraj prej oz. da stojnice pripravijo že zvečer. Cesta se zapre pri kapeli sv.
Antona in v križišču pri blagovnici. Milan prosi da sodeluje tudi g. Sečkar, da se prostor zapre
s trakovi, da se zjutraj ne zaparkira. Obvestiti zaposlene v blagovnici Mercator, da ta dan
parkirajo drugje, parkirišče se zapre.
Za redarstvo je zadolžen Andrej Vöröš in PGD Beltinci – potrebno povedati koliko ljudi in
kdo, ker so podatki potrebni za prijavo, štirje gasilci kot redarji, dva pri predstavitvi
avtomobila. Pripeljejo novo gasilsko vozilo PGD Beltinci.
Vabimo zavarovalnici Triglav in AS. Avtobusni promet je sodelovanje potrdil.
Iz POŠ Dokležovje pride16 učencev in štirje učitelji, avtobus jih pobere ob 9.15, beltinski
učenci pridejo po malici. Avtobus, ki pripelje POŠ Dokležovje, ostane za prikaz varnega
vstopanja in izstopanja. Avtobus odpelje ob 11. 45.
Nabavijo se krede za risanje po asfaltu.
Vrtec pripelje in postavi kolesarski poligon za otroke iz vrtca in prvi in drugi razred osnovne
šole Beltinci in Dokležovje.
OŠ Beltinci pripravi poligon za starejše učence. Razpored prihodov učencev pripravi Lilijana
Fujs Kojek. Vožnja na poligonu za OŠ bo tekmovalna. Pripravijo se praktične nagrade.
Alenka Maroša predlaga prikaz pravilne nastavitve čelade. Učenci POŠ Dokležovje si kolesa
sposodijo od učencev OŠ Beltinci.
Predsednik predlaga, da se na prireditev pripeljejo tudi občinska kolesa.
Spodbuditi tudi upokojence, da se udeležijo prireditve.
Spodbuditi zaposlene na občinski upravi, da pridejo ta dan v službo s kolesi.
Podan je bil predlog, da se s strani ZTK čim bolj spodbuja in promovira kolesarjenje po naši
občini. Povabiti tudi turiste, da se udeležijo prireditve. Plakate smo dobili s strani Ministrstva
za infrastrukturo, prav tako tudi pokrivala za sedeže. Lizika Zadravec predlaga, da se
reklamni materiali pošljejo v hotele Moravske Toplice.

Bojan Prosič predlaga, da obvestimo lastnike lokalov, da razširijo svoje zunanje površine, da
ljudje vidijo smisel dneva brez avtomobila.
Predstavitve potekajo po stojnicah.
Otroci iz vrtca naj povabijo zraven tudi babice in dedke.
Obvestimo medije, Nataša Hartman Adjei poskrbi za obveščanje na Radiu Maxi.
Prevzem kolesa – govor župana, komandirja policijske postaje Murska Sobota. Opravi se
uraden prevzem, Bojan obvesti tiskovno predstavnico policije, da se to promovira.
Predsednik prosi za sodelovanje vseh članov SPV, da si naloge čim bolje razdelijo.

Ad3: Razno
Predsednica KS Beltinci ga. Lizika Zadravec prenese pobudo, ki jo je na seji sveta KS
Beltinci predstavil g. Stanko Glavač. Težave so nastale s spremenjenim prometnim režimom
na Žitni ulici v Beltincih. Cesta pa je po njegovih navedbah zaradi visokih smrek tudi
nepregledna.
Inšpektorica Alenka Maroša je po ogledu situacije na terenu podala naslednjo obrazložitev:
nekaj grmovja, ki je oviralo preglednost, je v preteklosti na tem mestu že bilo odstranjenega.
Smreke so na razdalji 50 metrov od križišča. Pri hitrosti 50 km/h mora biti, v skladu s
predpisi, preglednostna razdalja od 42- 45 metrov, torej smreke ne ovirajo preglednostne
razdalje. Potrebno je odstraniti samo nekaj vej, ki visijo na cesto. G. Glavač se lahko oglasi
pri Alenki Maroša, ki mu je pripravljena predstaviti posredovani odgovor na kraju samem.
Sklep št.24: člani SPV se strinjajo z mnenjem inšpektorice, zapisnik posredujemo na
svet KS Beltinci.
Štefan Žižek inšpektorico povpraša iz kakšnega razloga se odsvetujejo ogledala in opozori na
težave z ogledalom pri pokopališču v Gančanih. Alenka Maroša odgovarja, da se ogledala
hitro zarosijo, v naseljih tudi velikokrat poškodujejo, postavijo se na mestih kjer zgradbe
ovirajo preglednost udeležencem v prometu.
Srečko Horvat je postavil vprašanje kdaj se bo opozorilni led prikazovalnik, ki je montiran v
Beltincih preselil na drugo lokacijo. Predsednik odgovarja, da bo v roku mesec dni preseljen
bližje križišču, kjer so sedaj usmerjevalne table. V sklopu tega bomo v roku enega meseca
dobili novi merilec hitrosti, ki bo montiran nad ogledali v istem križišču.
Predsednik še opozori na znake za omejitev hitrosti 30 km/h, ki jih je potrebno postaviti na
Gregorčičevi ulici. Znaki so že pripravljeni, potrebno jih je postaviti.
Seja je bila zaključena ob 20.45. uri.

Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

