Zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Beltinci, ki je bila v četrtek, 8. januarja 2015 ob 17. uri, v cimprani hiši v Lipi
Prisotni člani SPV: Milan Gjӧrek-predsednik, Janez Kovačič, Andrej Vӧrӧš, Štefan Žižek,
Lilijana Fujs Kojek, Martina Vidonja, Srečko Horvat, Bojan Prosič
Ostali prisotni: župan Milan Kerman, Iztok Jerebic-strokovni sodelavec občinske uprave,
Alenka Maroša-medobčinska inšpektorica
Odsotni: Lidija Erjavec
Župan Milan Kerman je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled opravljenih aktivnosti v letu 2014.
Program dela za leto 2015.
Pobude in vprašanja.

Sklep št. 1: Predlagani dnevni red so člani soglasno sprejeli.
Ad1: Ugotovitev sklepčnosti
Župan Milan Kerman je izrekel čestitke izvoljenim članom. Podal je obrazložitev glede
konstituiranja SPV Občine v skladu s Poslovnikom Občine Beltinci. SPV je občasno delovno
telo občine. Občinska uprava SPV-ju nudi tehnično pomoč, zato je imenovan Iztok Jerebic
kot tehnična pomoč, prenaša sklepe županu ko le-ta ne bo prisoten na seji SPV. Na sejah je
dobrodošla tudi prisotnost medobčinske inšpektorice Alenke Maroša.
Predsednik in člani SPV so bili imenovani s sklepom, ki ga je sprejel občinski svet občine
Beltinci na svoji 2. seji dne 18.12.2014. Iz sklepa izhaja, da je za predsednika SPV imenovan
Milan Gjӧrek. Na predlog predsednika je bil sprejet
Sklep št. 2: Za podpredsednika SPV se imenuje Janez Kovačič.
Sklep št. 3: Za zapisnikarja SPV se imenuje Martina Vidonja.
Župan je vodenje seje pri tej točki predal predsedniku SPV.
Predsednik se je prisotnim zahvalil za zaupanje in pozdravil vse člane, posebej
novoizvoljenega Štefana Žižek.
Ad2: Pregled opravljenih aktivnosti v letu 2014.
Predsednik je prebral poročilo o opravljenih aktivnostih v preteklem koledarskem letu
(priloga zapisnika št.1). Iztok Jerebic je podal pojasnilo, da je bila oddana naročilnica za
montažo luči in osvetlitev prehoda v Dokležovju.
Milan Gjӧrek je ponovno izrazil skrb zaradi nerealizirane izgradnje ograje ob potoku Črnec.
Sklep št. 4: Poročilo o delo SPV v letu 2014 je bilo soglasno potrjeno.

Ad3: Program dela za leto 2015.
Predsednik je prebral predlog dela SPV za leto 2015 (priloga zapisnika št.2)
Lilijana Fujs Kojek je podala dopolnitev: Na OŠ Beltinci se bo izvajal Mednarodni projekt
Prometna kača- spodbujanje prihoda v šolo s kolesi, peš.
Sklep št. 5: Predlog programa dela SPV za leto 2015 je bil sprejet v predlagani obliki, s
predlagano dopolnitvijo in možnostjo izvedbe dodatnih aktivnosti, ki bodo ponujene
tekom leta.

Ad4: Pobude in vprašanja.




Pri tej točki je tekla razprava o ureditvi obračališča pri OŠ Beltinci. Prisotni
ugotavljajo, da je bilo podanih že veliko predlogov in možnosti ureditve, vendar do
realizacije še ni prišlo. Glede na to, da je občina uredila kolesarske steze, je potrebno
spodbujati prihode v šolo s kolesi in peš. Ena izmed nalog SPV je tudi ozaveščanje
otrok in staršev o možnostih zmanjševanje prometa. V prihodnje bi bilo dobro
razmisliti o načinu plačevanja prevoza za osnovnošolce s strani občine in varnih poteh
v šolo.
Predsednik je prisotne seznanil s pritožbo krajanov zaselka Hraščice. (priloga št.3)
Inšpektorica je pojasnila, da je postavljena je ustrezna prometna signalizacija glede
omejitve hitrosti in prepoved za kamione, vozniki je ne upoštevajo.

Sklep št. 6: Situacijo v Hraščicah si bo znova ogledala pristojna občinska služba in
podala predlog za ureditev.


Predstavljena je bila tudi pritožba občanov Kmečke ulice Beltinci. Župan je
pojasnil, da so trenutno v izdelavi projekti za ureditev Kmečke ulice. Ko bodo
pripravljene smernice, bodo prebivalci Kmečke ulice sklicani, projekt se jim
predstavi in nanj bodo lahko podali svoje predloge.

Bojan Prosič je povedal, da je na policiji že odrejen poostren nadzor na Hraščicami in
Kmečko ulico.
Seja je bila zaključena ob 18.15. uri.
Zapisala:

Predsednik SPV:

Martina Vidonja

Milan Gjӧrek

Priloga zapisnika št.1:
Poročilo o delu SPV Občine Beltinci v koledarskem letu 2014
V preteklem letu smo izvedli 5 sej. Vsakokrat smo obravnavali predloge in pobude občanov,
ki so bile posredovane na občino in so se nanašale na problematiko in varnost na naših cestah.
Skozi celo leto smo se aktivno vključevali v preventivne akcije, ki so bile organizirane na
državnem nivoju. S pomočjo promocijskega materiala in preko različnih medijev (Mali rijtar,
interni kanal K3 in spletna stran Občine Beltinci, za katero marljivo skrbi Liljana Bežan) smo
občane ozaveščali o pomenu prometne varnosti.
V spomladanskih mesecih je bil izveden kolesarski izpit za učence 5. razredov osnovne šole.
Aprila je potekala prireditev ob prevzemu merilnika hitrosti v KS Gančani, junija pa v KS
Ižakovci.
Člani SPV smo aktivno sodelovali ob izvedbi 1. šolskega dne v križišču pred osnovno šolo ter
v neposredni bližini stavb vrtcev v celi občini Beltinci.
V septembru je bila izpeljana osrednja občinska prireditev ob Evropskem tednu mobilnosti na
parkirišču in na cesti pred trgovino Mercator v Beltincih. Udeležili so se je otroci iz vrtca in
učenci nižjih razredov osnovne šole Beltinci, Melinci in Dokležovje. Sodelovali so Nacionalni
inštitut za javno zdravje, Kolesarski klub TIM MLIN, Društvo za kolesarstvo in umetnost
Beltinci, Turistično društvo Beltinci, PGD Beltinci, Policijska postaja Murska Sobota,
Gimnazija Murska Sobota ter različne zavarovalnice s svojim promocijskim materialom kot
so odsevniki in kape za otroke.
Novembra smo organizirali in izvedli prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve
prometnih nesreč, ki je bila tokrat ob kapelici v KS Ižakovci. Zahvala vsem KS-om, ki vedno
priskočijo na pomoč pri izvedbi prireditev ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih
nesreč.
Izvajali smo stalno skrb za prometno varnost v naši občini, pristojne smo opozarjali na težave
na terenu, poskrbeli za preglednost nekaterih križišč, postavitev ustrezne prometne
signalizacije, talnih označb in podobno.
Skrb za varnost na cestah ni nikoli končana zgodba. Kljub velikim prizadevanjem članov SPV
v preteklem mandatu je kar nekaj stvari ostalo nedokončanih – zaščitna ograja ob potoku
Črnec, neosvetljen prehod za pešce v Dokležovju, obveščevalne table v Beltincih in celotni
občini, nakup merilnikov hitrosti v KS Bratonci, Melinci, in Beltinci-Ravenska ulica. Nakup
policijskega kolesa je bil realiziran zadnji mesec v letu 2014 in bo svojemu namenu predan
spomladi.

Priloga zapisnika št.2:
Predlogi za letni program dela za leto 2015 SPV Občine Beltinci











sodelovanje v vseh preventivnih akcijah, ki so ponujene na državni ravni Npr: Bodi
viden, bodi previden, 40 dni brez alkohol, Ustavi se vlak se ne more…
skrb za prometno varnost v Občini Beltinci-obveščanje in opozarjanje preko medijev,
kabelske TV, občinskega glasila Mali rijtar
zaključna prireditev projekta Pasavček
Kolesarski izpiti
Preventivna akcija KOLESAR
Prvi šolski dan-sodelovanje z Vrtcem in OŠ Beltinci september
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč november
Dan brez avtomobila-prireditev ob tednu mobilnosti september
Nabava merilnika hitrosti za KS Bratonci in Melinci
Prometna kača-projekt za učence 1-6. razreda OŠ Beltinci

