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V času javne obravnave proračuna za leto 2016 so bile poslane pripombe 

 
 
 
SVETNIŠKA SKUPINA OO SLS KIDRIČEVO 
 
- sanacija okoli 250 m popolnoma uničene ceste v Stražgonjci; 
 
Pripomba se ne upošteva. Sredstva za popravilo tega odseka ceste bomo zagotovili v prihodnjih letih. 
Odsek navedene ceste še ni v tako slabem stanju v primerjavi z drugimi odseki na območju celotne 
občine, da bi prišel v prioriteto modernizacije.  
 
- širitev mrliške vežice s poslovilno dvorano v Cirkovcah; 
 
Pripomba se ne upošteva. Za širitev mrliške vežice s poslovilno dvorano je potrebo najprej izvesti 
javno razpravo ali so krajani, ki uporabljajo to vežico za to zainteresirani. Prav tako si je potrebno 
pridobiti predhodno še soglasje pastoralnega župnijskega sveta. Nesmiselno bi bilo širiti mrliško 
vežico s poslovilno dvorano, če svojci pokojnika te dvorane ne bi sprejeli in jo uporabili. 
 
- ureditev rondoja v Jablanah pri Cesarju; 
 
Pripomba se ne upošteva. Možnost ureditve rondoja na tem mestu smo že preverjali, vendar tega ni 
mogoče izvesti, saj nimamo za to investicijo zagotovljenih zemljišč, tako, da realizacija tega ni možna.  
 
KRAJEVNI ODBOR STAROŠINCE 
 
- da se v proračunu za leto 2016 del sredstev iz proračunske postavke za sanacijo divjih odlagališč 
nameni za odvoz salonitnih plošč;  
 
Pripomba se ne upošteva. Plačilo odlaganja salonitnih plošč je občina sofinancirala v primeru neurja, 
ko je bilo veliko objektov poškodovanih. V zadnjih letih tega ne izvajamo več.  
 
 
 
 



KRAJEVNI ODBOR CIRKOVCE 
 
- razširitev ceste od krožišča do kapele in preplastitev dotrajane ceste na železniški postaji med 
enim in drugim železniškim prehodom; 
 
V proračunu za leto 2016 so zagotovljena sredstva za modernizacijo ceste. Prioritetni vrstni red 
modernizacije cest v letu 2016 bo opravil odbor za gospodarsko infrastrukturo.  
 
- postavitev skulpture in prireditve, vezane na 85-letnico folklore PD Cirkovce 
 
Pripombi se ne ugodi. Občina ne nasprotuje postavitvi skulpture, če je to v interesu PD Cirkovce. Kar 
pa se tiče prireditve ob 85-letnici folklore bo razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, na katerem PD Cirkovce lahko kandidira.  
 
- izgradnja novega mostu preko Framskega potoka zaradi nevarno dotrajanega obstoječega mostu 
 

Podane pobude ne moremo upoštevali. Trenutno ni na voljo sredstev. V primeru, da se bo 

prometna varnost čez most bistvena poslabšala, ga bomo začasno zaprli in poskusili zagotoviti 

sredstva v prihodnjih proračunih. 
 
- obnova javne razsvetljave pri stari železniški postaji. 
 
Obnova javne razsvetljave pri stari železniški postaji je v programu obnove v letu 2016. 
 
NA SEJI OBČINSEKGA SVETA  
 
- da se v proračun vnese obnova ceste v Stražgonjca, 
- da se v proračunu zagotovijo sredstva za izdelavo dokumentacije za razširitev mrliške vežice v 
Cirkovcah, 
- modernizaciji cest je namenjenih 100.000 evrov – zanima jih, katere ceste so vključene v to 
postavko, 
 
Pripomba se ne upošteva. Načrt porabe sredstev modernizacije cest pripravi odbor za gospodarsko 
infrastrukturo na prvi seji po sprejemu proračuna. Načeloma je postavka namenjena asfaltiranju 
manjših uličnih odsekov.  
 
- zanima jih, ali je v obnovo vključena cesta ob novi cesti Pongrce – Šikole, 
 
Pobuda se ne upošteva. Za traktorsko pot še zmeraj nismo pridobili vseh pisnih soglasij fizičnih 
lastnikov. Ob pridobitvi vseh soglasij se bodo sredstva zagotovila z rebalansom. 
 
- pozabili smo na cesto ob komasaciji - potrebovali bi 150 m³ gramoza,   
 
Pripomba se ne upošteva. Cesta po mnenju prejšnjega odbora za kmetijstvo ni bila potrebna 
rekonstrukcije in je izpadla  iz projekta.  
 
- v oči bode tudi postavka vzdrževanje dvoran, 
 
Redni stroški obratovanja ne odstopajo od povprečja prejšnjih let. Več sredstev se namenja 
rednemu/investicijskemu vzdrževanju, saj so določene dvorane nujno potrebne obnove.  
 



- v proračunu ni postavke za štipendiranje dijakov in študentov, možne pa bi bile tudi nagrade za 
nadarjene dijake in študente,  
 
Pripomba se ne upošteva. Občina je v dogovorih z lokalnim gospodarstvom, kako sofinancirat 
štipendije za poklice, ki so v deficitu pri lokalnem gospodarstvu. Trenutno še niso dorečene 
podrobnosti in se v ta namen ne odpira dodatna postavka. 
 
- predlagano je bilo, da se proračunska postavka "Očistimo občino" poviša za 1000 evrov na račun 
lovskih družin, ki čistijo okolico skozi vse leto, 
 
Pripomba se ne upošteva. Občina zagotavlja pokritje vseh stroškov čistilnih akcij. V primeru premalo 
zagotovljenih sredstev, se bodo dodatna zagovotila z rebalansom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Anton Leskovar; 
  
        župan 
        Občine Kidričevo   


