Odgovori na vprašanja 6. redne seje Občinskega sveta.
G. Anton Kšela je povedal, da imajo vaščani Berkovec namen urediti okolico kapelice s postavitvijo
robnikov. Sprašuje, kdo je pristojen za izdajo dovoljenja za ureditev?
Odgovor:
Dovoljenje oz. soglasje za ureditev kapelice izda Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Maribor.
Vlogo lahko pripravi občinska uprava. Občinska uprava bi vodila potrebne upravne postopke za
pridobitev dovoljenja za poseg na kapelico in izvedla koordinacijo s predstavniki Zavoda RS za varstvo
kulturne dediščine OE Maribor.
G. Andrej Weis je predlagal, da se pristopi k popisu hidrantov. Nekaj se je že govorilo in delalo
na tem in ga je zanimalo kako je daleč s tem. Hitro se lahko kaj zgodi in potem imajo gasilci
velike težave pri iskanju hidrantov.
Odgovor:
Pobudo oz. zahtevo g. Weisa smo posredovali pristojnim na Javno podjetje Prlekija. V zvezi z
navedenim so nam sporočili, da se bo do konca leta 2015 ažurirala celotna baza podatkov hidrantnega
omrežja. Predvidevajo, da bodo podatki uporabnikom, tudi gasilcem, na voljo konec januarja 2016.

Prav tako je opozoril na bankino, ki se nahaja nasproti Taksi bara Frč v Iljaševcih, saj
tam vedno stoji voda.
Odgovor:
Urejeno
Predlagal je tudi, da se pregleda nočna razsvetljava, saj kar nekaj svetilk že odmira in
utripajo. Pohvalil pa je ponovno delovanje merilca hitrosti, ki se nahaja pred osnovno
šolo.
Odgovor:
Vzdrževanje javne razsvetljave se naroči, ko ne sveti vsaj od 5 do 7 luči, kar iz vidika
stroškov pomeni enkraten prevoz delavcev in avtodvigala. Nujno se vzdržuje le semafor na
R2 pred uvozom k OŠ Križevci.
G. Anton Petovar je dal pobudo, da se navažanje gramoza poskuša najhitreje zaključiti,
saj se vozi na obroke in že nekaj časa vleče. Prav tako bi bilo potrebno nekaj gramoza
na voziti na cesto, ki pelje iz Iljaševcev proti Kokoričem, saj se nahaja kar nekaj velikih
jam in lukenj.
Odgovor:
V letošnjem letu smo do septembra na gramozne OJP in ostale poljske poti navozili 922 m3
gramoza v vrednosti 15.681,74. Najugodnejši ponudnik dobave gramoza Segrap je ponudil
skupno 15 % rabat na morebitno sukcesivno dobavo povpraševane količine gramoza. Zaradi
tega smo se odločili, da se gramoz navaža po zmožnostih dobavitelja. Na cesto Kokoriči –
Iljaševci smo letos navozili 77 m3 drobljenega gramoza ter cesto dvakrat poravnali z
grederjem. Prav tako smo štirikrat ročno z lopatami sanirali lokalne udarne jame po celotni
trasi ceste.

