Zapisnik 6. redne seje SPV Občine Beltinci, ki je bila v torek, 10. 11. 2015 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.
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Kerman, Alenka Maroša, Petra Cvetko, Iztok Jerebic,
Peter Korun, Boštjan Jerman
OPRAVIČENO ODSOTNI: Lidija Erjavec, Štefan Žižek
Predsednik SPV je pozdravil prisotne in predlagal sledeči dnevni red:
1. Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« predstavitev in
napotki za prijavo – g. Peter Korun.
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje SPV-ja pregled realizacije sklepov prejšnje
seje.
3. Priprava na prireditev – SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH
NESREČ 2015 – 15.11.2015.
4. Določitev nevarnih poti – šolski okoliš
5. Obravnava stališča - pobude KS Beltinci glede dodatnega avtobusnega postajališča v
Beltincih za dijake Gimnazije Ljutomer.
6. Razno.
Sklep št.25: Člani SPV so predlagani dnevni red soglasno sprejeli.
Ad1:
Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije«
predstavitev in napotki za prijavo – g. Peter Korun.
Pri tej točki je g. Boštjan Jerman predstavil razpis na katerega imajo občine možnost, da se
prijavijo. Država sofinancira celostno prometno strategijo, občine ki nimajo izdelane
omenjene strategije ne bodo mogle kandidirati na razpisih za adaptacijo prometne
infrastrukture.
V letu 2016 bodo za čeli veljati predpisi s področja trajnostne mobilnosti, ljudi se bo
spodbujalo k uporabi javnega prometa za zmanjšanje ogljičnega odtisa, ipd. Zato naj bi bile
strategije prihodnje leto izdelane. Razpis je bil že objavljen, prijav je zelo malo. Sofinancira
se izključno zunanje izvajalce, ki pripravljajo celostne strategije. Prijavo pripravi firma skupaj
s partnerji, ki so za to pooblaščeni.
Župan je podal obrazložitev, da se je občina Beltinci že prijavila na razpis. Če bomo izbrani,
bomo poiskali izvajalca. Občina je prejela že nekaj ponudb. Poseben poudarek naj bo na
proučitvi nevarnih poti vseh vasi iz naše občine, od koder prihajajo otroci v OŠ. SPV je organ,
ki odloča o tem katera pot je nevarna.
Župan se zahvali obema gostoma za udeležbo in zapusti sejo.

Predsednik SPV zaprosi g. Petra Koruna za obrazložitev nabave merilnikov hitrosti in glede
preselitve prikazovalnika ob Panonski ulici v Beltincih.
Omenjeni prikazovalnik ima možnost nadgradnje, da še bolj poskrbi za prometno varnost.
Peter Korun pošlje dokumentacijo, nato se dogovorimo glede nadgradnje in preselitve. Firma,
ki je prikazovalnik montirala, redno spremlja podatke sistema, hitrosti in količino prometa.
Ugotavljajo, da je promet zelo velik, govorimo o tisočih avtomobilih na dan. Z ministrstvom
za infrastrukturo se dogovarjajo o drugačnih načinih prikazovanja hitrosti, s katerimi bodo
opremljeni novejši merilniki. Takšen naj bi bil montiran v roku treh tednov v KS Melinci.
Prednosti so v tehnologiji, boljši vidljivosti, prilagojen in narejen tako, da se lahko postavi
kjerkoli za solarne celice ali za priklop na elektriko. Firma nudi stalno pomoč in servis,
pooblaščena oseba lahko z uporabniškim imenom in geslom dostopa do podatkov merilnika.
Iztok Jerebic postavi vprašanje ali merilnik beleži tudi klasifikacijo vozil (osebni, tovorni) in
ali se da pridobiti te podatke. Korun odgovarja, da ne klasificira, samo šteje, za ostalo so na
voljo bolj natančni in dražji merilci. Občina lahko podatke merilnikov tudi dobi.
Srečko Horvat meni, da so merilniki, ki prikazujejo število kazenski točk še učinkovitejši.
Peter Korun doda, da prikazovanje kazenskih točk ni namen prikazovalnika. To je preveč
informacij in je odvračanje pozornosti od prometa. To je tudi stališče Ministrstva za
infrastrukturo in DRSI.
Milan Gjörek vpraša ali je vse pripravljeno za preselitev prikazovalnika v Beltincih? Na
ministrstvo je bilo potrebno oddati vlogo za nov projekt, ko bodo izdali soglasje, se prestavi.
Dodaten strošek bo minimalen, predračun pošljejo v najkrajšem možnem času.
Na vpadnicah v naselje Beltinci so težnje za še dodatna dva merilnika iz smeri Odranci in
Lipovci. Glede na to, da imamo na tej cesti opozorilne table, ki niso priklopljene, bi bilo
dobro najprej usposobiti te table. Za to ima občina že pisno soglasje.
Srečko Horvat postavi vprašanje ali pogodba o vzdrževanju zajema samo ta prikazovalnik ali
tudi druge ki so jih dobavili? Ali bomo imeli pogodbene obveznosti tudi z novim merilnikom
v KS Melinci? Korun odgovarja, da je pogodba dve leti vezana samo na prikazovalnik v
Beltincih.
Predsednik se zahvali za sodelovanje obema gostoma.

Ad2: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje SPV-ja pregled realizacije sklepov
prejšnje seje.
Vsi sklepi so bili realizirani. Predsednik se je vsem zahvalil za sodelovanje na prireditvi ob
evropskem tednu mobilnosti in zaželel, da bi bilo drugo leto več angažiranosti vseh članov
SPV.
Sklep št. 26: Sprejme se zapisnik 4. redne seje SPV.

Ad3: Priprava na prireditev – SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH
NESREČ 2015 – 15.11.2015.
Sklep št.27: Prireditev ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč bo v
nedeljo 15.11.2015 ob 17. uri pri kapeli v Bratoncih.
Bojan Prosič pripravi poročilo o prometnih nesrečah in posreduje v tajništvo občine. Za
kulturni program se zaprosi predsednika KS Bratonci. Sveče so nabavljene s strani občine.
Župana zaprosimo, da nagovori zbrane. Predsednik vabi, da se prireditve udeležijo vsi člani
SPV.
Ad4: Določitev nevarnih poti – šolski okoliš
Liljana Fujs Kojek poda obrazložitev, da ima šola izdelan prometno varnostni načrt samo za
učence osnovne šole, občina pa mora imeti širše. Izrazila je nestrinjanje, ker šolsko dvorišče
še vedno ni urejeno.
Po krajši razpravi je bil sprejet sklep:
Sklep št.28: Vse poti po katerih prihajajo učenci v OŠ Beltinci so nevarne. SPV Občine
Beltinci predlaga, da občinska uprava v dogovoru z OŠ Beltinci poišče možnosti
racionalizacije prevozov in posledično zmanjšanje stroškov.
V zvezi s to problematiko je smiselno vplivati tudi na starše učencev OŠ Beltinci.

AD5: Obravnava stališča - pobude KS Beltinci glede dodatnega avtobusnega
postajališča v Beltincih za dijake Gimnazije Ljutomer.
Alenka Maroša je prisotne seznanila s predlogom, ki je bil posredovan s strani KS Beltinci –
glede dodatnega avtobusnega postajališča v Beltincih za dijake Gimnazije Ljutomer. Na
občini še čakajo na podatke o številu teh dijakov. Sicer pa je potrebno proučiti možnosti in se
dogovoriti glede lokacije z AP Murska Sobota.

Ad6: Razno.
Predsednik je prisotne seznanil s predlogom, ki je bil poslan s strani ge. Silve Klanfar iz
zaselka Nemščak. Iztok Jerebic je pojasnil, da so si lokacijo že ogledali skupaj s predstavniki
CP Murska Sobota in predlagali nekaj rešitev za omenjeni odsek ceste. Omejitev se bo znižala
na 50 km/h, postavila se bo dopolnilna tabla za omejitev hitrosti. Iz SPV se ge. Klanfar pošlje
pisni odgovor.

Andrej Vöröš je kot predlog za preučitev postavil vprašanje ali je smiselno v Lipovcih
postaviti prehod za pešce na ulici mimo vrtca proti centru lipovec.
Predstavljena je bila tudi pobuda občana g. Jožeta Rousa glede označevanja pločnikov oz.
steze za kolesarje skozi naselje Beltinci. Za to ureditev bo potrebno izdelati elaborat. Da se
določi kje so pločniki in kje kolesarske steze.
Sklep št.29: SPV predlaga Občini Beltinci, da se čim prej izpeljejo potrebni postopki za
ureditev površin za pešce in kolesarje v naselju Beltinci.

Glede cestne problematike v naselju Hraščice je bila podana obrazložitev, da se bo v
naslednjih nekaj dneh spremljalo promet.

Seja je bila zaključena ob 20.30. uri.

Zapisala:
Martina Vidonja

Predsednik SPV Občine Beltinci
Milan Gjӧrek

