Zapisnik 9. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v ponedeljek, 25. 4. 2016 ob 18. uri
v sejni sobi Občine Beltinci
PRISOTNI ČLANI SPV: Milan Gjörek, Janez Kovačič, Srečko Horvat, Liljana Fujs Kojek,
Martina Vidonja, Andrej Vӧrӧš, Štefan Žižek, Lidija Erjavec.
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Alenka Maroša.
OPRAVIČENO ODSOTNI: Bojan Prosič
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem zapisnika 8. redne seje SPV-ja.
Nabava merilca po prispelih ponudbah.
Poročilo ETM izobraževanje.
Poročilo glede predavanja – smernice varnih šolskih poti.
Pobude in vprašanja.

Sklep št. 39: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.

Ad1. Sprejem zapisnika 8. redne seje SPV-ja.
Ponudba za Kolesarčke Jumicar je cca 600 eur. Za prireditev ob ETM ne pride v poštev, ker je
preveč otrok. Na prireditvi pripravimo kolesarski poligon.
Občina je obvestila KS Beltinci glede razsvetljave na Kocljevi. Potrebno je urediti glede
senčnikov na semaforju pri OŠ.
Osvetlitev prehodov za pešce še ni urejena. Podan je bil predlog za talno osvetlitev prehoda.
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.
Sklep št. 40: Sprejme se zapisnik 8. redne seje SPV.

Ad2: Nabava merilca po prispelih ponudbah.
Pregledane so bile prispele ponudbe merilnikov hitrosti. Župan je opozoril na dosledno
upoštevanje določb ZJN-3. Po razpravi je bil sprejet
Sklep št. 41: Pri ponudniku Sipronika preverimo, če nudi shranjevanje podatkov v
osnovni ceni brez doplačila. Vkolikor ne, izberemo najugodnejšega ponudnika.

Ad3: Poročilo ETM izobraževanje.
Poročilo s posveta o ETM, ki so se ga udeležili štirje predstavniki Občine Beltinci, je podala
Liljana Fujs Kojek. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks MO Ljubljana, Občine Ljutomer
in kolesarskega društva Kranj.
Podan je bil predlog za organizacijo tedna mobilnosti v naši občini. Sestavi se komisijaorganizacijski odbor na nivoju občine, ki bo izdelal načrt izvedbe dogodka ob ETM. Zraven
povabiti tudi krajevne skupnosti in društva. Odvijale naj bi se različne spremljevalne aktivnosti:
zaprtje ulice, prometna kača, dan brez avtomobila, kolesarjenje na delovno mesto… Za pomoč
zaprosimo ZTK, Dimeke, Društvo upokojencev.
Sklep št. 42: glavni organizator prireditve je SPV, v sodelovanju z ZTK, ki skoordinira
vse vasi. Komisijo je potrebno čim prej imenovati in načrtovati dogodke, ker je rok za
pošiljanje smernic na nacionalno koordinacijo 19. 5.

Ad4: Poročilo glede predavanja – smernice varnih šolskih poti.
Župan je predstavil ponudbo od podjetja Varnostno svetovanje, ki izdeluje aplikacije nevarnih
šolskih poti. Šolske poti digitalizirajo in izdelajo načrt varnih in nevarnih poti, skupaj s
pripravljalcem-oš, občino, inšpekcijo, policijo. Aplikacija izriše kje poteka določena šolska pot,
avtobusna postajališča, vozne rede avtobusov, kar lahko spremljajo starši in širša javnost.
Aplikacijo se lahko namesti tudi na pametne telefone. Načrt šolskih poti mora biti predhodno
pripravljen. Opravili so že ogled, cena je cca 1580 eur. V sklopu javnih naročil je potrebno
poiskati še enega ponudnika, in izbrati ugodnejšega.
Liljana Fujs Kojek je predstavila brošuro: Smernice za šolske poti. Šola pri pripravi načrta rabi
pomoč SPV in občine, policije. Rok za pripravo načrta šolskih poti je 15. avgust, vsako leto se
dokument ažurira. Zato prosijo za pomoč in sodelovanje. Ko šola pripravi vse potrebne
podatke, povabi ostale k sodelovanju.
AD5: Pobude in vprašanja.
Predsednik SPV je predstavil pobudo stanovalcev Žitne in ostalih bližnjih ulic. Za rešitev
problema obstaja več možnosti.
Sklep št. 43: Občinska uprava zaprosi policijo za preventivno delo oz. nadzor na
prometom. Medtem se poišče dolgoročna rešitev. Občinska uprava bo kontaktirala
podpisnike pobude.
Predsednik SPV predstavi pobudo s strani KS Ižakovci glede dopolnilne table pri zaselku
Nemščak. Podan je bil predlog, da se doda dopolnilna tabla.
Sklep: št.44: Pri vpadnici v zaselek Nemščak se doda dopolnilna tabla.

Seja je bila zaključena ob 19.30. uri.
Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

