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Številka: 900-4/2017  
Datum: 28.09.2017
 
 
 

Z A P I S N I K 
17. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 28.09.2017 v prostorih sejne sobe Občine Makole. 
 
Sejo je sklical župan Občine Makole g. Franc Majcen in se je pričela ob 17.00 uri. 
 
Prisotni:  

• Župan: Franc Majcen 
• Člani sveta: Andrej Gaberc, Marjan Dovar, Primož Babšek, Vinko Kodrič, Franc Skledar. Ladislav 

Drosk, Zdravko Krošl, Uroš Veilguni, Štefka Skledar, Marko Vtič , Alojz Gorčenko 
• Odsotni: 
• Mediji: Bojan Sinič, Milan Sternad 
• Drugi: Igor Erker, Matjaž Kopše, Urška Berlič, Vlado Kolar, Jože Kovačič, Jože Vovk 
 

K 1. točki dnevnega reda 
Na začetku seje so prisotni vsi svetniki. Svet je sklepčen. 
Župan je pozdravil vse prisotne. 
 
Župan je pozdravil poveljnika Gasilskega društva Makole Vlado-ta Kolarja. 
 
Vlado Kolar je povabil svetnike, da si po končani seji pridejo pogledat predstavitev gasilskega avtomobila, ki 
ga bodo pripeljali na ogled. To vozilo je takšno, kot si ga oni želijo. 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlagan je bil sledeči dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 16. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 15. redne seje  
4. Realizacija proračuna Občine Makole januar – junij 2016 - seznanitev 
5. Rebalans Proračuna Občine Makole za leto 2017 
6. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole – 1. 

branje 
7. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole 
8. Premoženjske zadeve 

Predlogi za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnine:  
- parc. št. 1354/5 k.o. Dežno  
- parc. št. 1506/3 k.o. Štatenberg 
- parc. št. 1631 k.o. Štatenberg 

9. Kadrovske zadeve 
- Soglasje k imenovanju direktorja Lekarne Slovenska Bistrica 

10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov  
11. Razno 
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Na dnevni red se uvrsti še nova 10. točka - Volitve v Državni svet Republike Slovenije (določitev elektorja, 
predlog kandidata). Dosedanji točki 10. in 11. se preštevilčita v 11. in 12. 
 
Pod razno se duda pobuda g. Volka glede turistične iniciative. 
 
Na glasovanje je tako dan sledeči dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 16. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 15. redne seje  
4. Realizacija proračuna Občine Makole januar – junij 2016 - seznanitev 
5. Rebalans Proračuna Občine Makole za leto 2017 
6. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole – 1. 

branje 
7. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole 
8. Premoženjske zadeve 

Predlogi za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnine:  
- parc. št. 1354/5 k.o. Dežno  
- parc. št. 1506/3 k.o. Štatenberg 
- parc. št. 1631 k.o. Štatenberg 

9. Kadrovske zadeve 
- Soglasje k imenovanju direktorja Lekarne Slovenska Bistrica 

10. Volitve v Državni svet Republike Slovenije (določitev elektorja, predlog kandidata) 
11. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov  
12. Razno 

- Pobuda turistična iniciativa 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 16. redne seje v razpravo.  
Marjan Dovar je menil, da manjka pisni del k 4. točki. Predlaga, da se naj uredi, da bodo zapisniki bolj 
sledljivi  na spletni strani s tem, da se doda link do zapisnika na strani posamezne seje.. 
. 
Župan je podal zapisnik 16. redne seje v potrditev. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 16. redne seje je potrjen. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo in finance. 
 
Alojz Gorčenko je povedal, da se je odbor seznanil z polletno realizacijo in ni imel pripomb. 
 
Nadaljnje razprave ni bilo. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan je povedal, da je na predlog rebalansa vložil še amandma za projekt Most Ložnica. 
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Alojz Gorčenko je dejal, da je Odbor za gospodarstvo in finance  obravnaval predlog rebalansa, Pri večini 
sprememb se je odbor strinjal. Povedal je, da so posebej obravnavali vprašanja javne razsvetljave, mostu 
čez Ložnico in Prevoza otrok. Odbor za gospodarstvo in finance predlaga sprejem rebalansa vključno z 
amandmajem za Most Ložnica. 
 
Zdravko Krošl je povedal, da Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo predlaga sprejem 
rebalansa s predloženim amandmajem. 
 
Marjan Dovar je vprašal zakaj je pri mostu Ložnica prišlo do takšnega povišanje. Poudaril je, da je svetnik 
Zdravko Krošl zagotavljal, da ima predračun po katerem naj bi dela stala 18.000 EUR.  
Zdravko Krošl je odvrnil, da je tako zaradi predvidene večje širine mostu, potrebno je  dodatno ojačenje 
konstrukcije.. 
 
Marjan Dovar  je predlagal, da se pri obravnavi proračunski dokumentov naj zagotovi večja sledljivost 
sprememb. 
 
Marjan Dovar je še vprašal kolikšna je cena prvega prevoza mrličev. 
 
Marko Vtič je glede mostu čez Ložnico dejal,  da je strošek v višini 40.000 EU velik. Je pa res, da če se 
cesta asfaltira, bo povečan promet. Pri javni razsvetljavi ga je zanimalo ali bodo postavljene vse luči, ki so 
bile predvidene.  
 
Župan je podal svoj amandma v razpravo. Nadaljnje razprave ni bilo. 
 

 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Sprejme se amandma na predlog proračuna Občine Makole: 
Na postavki »013224 Gradnja in inv. vzdrževanje cestne infrastrukture« se v letu 2017 15.000 EUR, 
prerazporedi iz NRP OB198-10-0002 Pločniki Pečke - sofinanciranje DRSC na NRP OB198-17-0003 
Most Ložnica . Skupna vrednost NRP OB198-17-0003 Most Ložnica tako znaša 40.000 EUR . 

 
9 glasov ZA, 1 glas PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2017 s 
sprejetim amandmajem.  

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Župan je podal Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 2017 v razpravo. 
 
Alojz Gorčenko je povedal, da člani Odbora za gospodarstvo in finance niso imeli pripomb. 
Igor Erker je podal informacijo glede prodaje Marofa 
 
Primož Babšek je zastavil vprašanje kako je s stavbo Mungo-ta. 
Igor Erker in župan sta odgovorila, da smo bili v kontaktu z lastnikom. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole 
za leto 2017, ki je sestavni del tega sklepa. 
 

11glasov ZA, 0glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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K 6. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo ga. Urški Berlič, predstavnici strokovnega pripravljavca Občinskega prostorskega 
načrta, podjetja Umarh d.o.o. 
 
Urška Berlič je opravičila sodelavca, ki vodi ta projekt, saj je zbolel. Predstavila je kaj določa Občinski 
prostorski načet. Nadalje je predstavila postopek izdelave in sprejema OPN. Potem je podala trenutno stanje 
glede pridobitve mnenj nosilcev urejanja prostora. 
 
Zdravko Krošl je povedal, da je točko obravnaval Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo. 
Odbor je ugotovil, da bo pri naslednji spremembi potrebna večja pozornost glede prostorskih izvedbenih 
pogojev. Občani imajo namreč probleme z legalizacijo objektov. 
 
Urška Berlič je poudarila, da so problem tudi različna tolmačenje Upravne enote in pripravljavca OPN 
 
Marjan Dovar je izpostavil primer občana Motaln iz Ložnice. Je tudi lastnik zemljišča po kateri poteka 
občinska cesta. Svetniki so mu obljubili spremembo namembnosti. Sedaj je podal 14 dnevni rok, ker se želi 
prijaviti na razpis. 
 
 
Marjan Dovar je vprašal ali bo možna postavitev kontejnerjev na območju MA10. 
 
Marjan Dovar je podal še vprašanje glede izvzema zbirnega centra. 
 
Marko Vtič je vprašal zakaj niso enokapnice dovoljene. 
Urška Berlič je odgovorila, da Občinski prostorski načrt to lahko dovoli, vendar pa mora to iti kot pobuda  
skozi celoten postopek. 
Marko Vtič  je dejal, da je to treba obvezno upoštevati pri naslednji spremembi prostorskega načrta. 
 
Alojz Gorčenko je vprašal kako je s projektom veternic.  
Urška Berlič je povedala, da se bo investitor najverjetneje odločil, da bo šel v sprejem Državnega 
prostorskega načrta 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu občine Makole v 1. branju. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo in finance 
Alojz Gorčenko je povedal, da Odbor za gospodarstvo in finance predlaga sprejem pravilnika. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejme Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni 
čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
 
Župan predal besedo predsedniku Odbora za gospodarstvo in finance 
Alojz Gorčenko je povedal, da Odbor za gospodarstvo in finance predlaga, da se vsi sklepi sprejmejo. 
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8.1 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 22/14 – od. US in 19/15) in 16. člena 
Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski 
svet Občine Makole, na svoji …… redni seji, dne ………, na predlog župana sprejel naslednji  

 
S K L E P 

o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

I.  
Nepremičnini  parc. št.:   
- 1354/5 k.o. (775) Dežno, zemljišče v izmeri 707 m2, 
se ukine status javnega dobra.  
 

II.  
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz prve I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna 
last Občine Makole. 
 

III.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v uradnem glasilu 
slovenskih občin. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
8.2 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 22/14 – od. US in 19/15) in 16. člena 
Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski 
svet Občine Makole, na svoji …… redni seji, dne ………, na predlog župana sprejel naslednji  

 
S K L E P 

o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

I.  
Nepremičnini  parc. št.:   
- 1506/3 k.o. (772) Štatenberg, zemljišče v izmeri 61 m2, 
se ukine status javnega dobra.  
 

II.  
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz prve I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna 
last Občine Makole. 
 

III.  
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Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v uradnem glasilu 
slovenskih občin. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
8.3 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
– Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 22/14 – od. US in 19/15) in 16. člena 
Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski 
svet Občine Makole, na svoji …… redni seji, dne ………, na predlog župana sprejel naslednji  

 
S K L E P 

o ukinitvi statusa javnega dobra 

 

I.  
Nepremičnini  parc. št.:   
- 1631 k.o. (772) Štatenberg, zemljišče v izmeri 419 m2, 
se ukine status javnega dobra.  
 

II.  
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnina iz prve I. točke izgubi status javnega dobra in postane polna 
last Občine Makole. 
 

III.  
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in se objavi v uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Alojz Gorčenko je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala, da se 
da soglasje. 
 
Igor Erker je opozoril, da je prišlo do napake v gradivu. Direktor ni imenovan za 4-letno mandatno obdobje, 
ampak za 5-letno obdobje. 
 
Matjaž Kopše predstavil  stvari glede Sveta zavoda. Dogovori z Občino Slovenska Bistrica potekajo. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole daje soglasje k imenovanju g. Branka Gajška za direktorja javnega 
zavoda Lekarna Slovenska Bistrica. 

 
11glasov ZA, o glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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K 10. točki dnevnega reda 
 
Prispel je en predlog kandidature za izvolitev elektorja v volilno telo za volitve člana državnega sveta in sicer: 

- Rudi Krapše, stanujoč Pečke 43, 2321 Makole (predstavnik kandidature je Marjan Dovar) 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je ugotovila,  da je vloga popolna in pripravila sledeči 
seznam kandidatov za izvolitev elektorja v volilno telo za volitve člana državnega sveta: 
 
1. Rudi Krapše  
 
 
Občinskim svetniki so opravili glasovanje. Rudi Krapše je prejel 11 glasov. 
 
Za elektorja Občine Makole za volitve članov Državnega sveta-predstavnikov lokalnih interesov je izvoljen 
Rudi Krapše, stanujoč Pečke 43, 2321 Makole. 
 
Za predlog kandidata ni prispel noben predlog. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
11.1 Ugreznina Štatenberg 
Štefka Skledar je podala sledečo pisno vprašanje: 

Potrebno pregledati del cestišča na lokalni cesti Marof-Ješovec pred križiščem Treh kraljev. Na tem 
delu cestišča nastaja ugreznina in tudi možnost plazu. Nujno potrebno vsaj delno sanirati ta del (zaliti 
z asfaltom).  Dolgoročno pa tudi sanirati grozeči plaz. 

 
 
11.2 Pregledniška služba  
Franci Skledar je opozoril, da mora pregledniška služba pregledati in sanirati ugreznine na cestah. Problemi 
bodo nastali ob pluženju. 
 
 
11.3 Škarpe  
Franci Skledar je pohvalil izvedbo škarp ob Jelovškem potoku 
 
 
11.4 Asfaltiranje  
Franci Skledar je povedal, da občani želijo, da občina izvede tudi tampon, ne samo asfalt. 
 
 
11.5 Merilec hitrosti 
Vinko Kodrič je vprašal ali se bo merilec hitrosti  v Mostečnem prestavil. 
 
 
11.6 Ozvočenje na pokopališču 
Andrej Gaberc je vprašal kako je s projektom ozvočenja na pokopališču.  
 
 
11.7 Razsvetljava igrišča 
Andrej Gaberc je vprašal kako je z razsvetljavo igrišča v Makolah 
 
 
11.8 Ogledalo v Stopno 
Zdravko Krošl je predlagal, da se postavi ogledalo v Stopnem  pri cesti 946791-KROŠEL-MATIČIČ. 
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11.9 Smerokaz dvorec Štatenberg 
Štefka Skledar je predlagala, da se  v dogovoru z sosednjima občinama in Direkcijo za infrastrukturo postavi 
smerokaz za dvorec Štatenberg v Slovenski Bistrici in Poljčanah. 
 
 
11.10 Košnja trave 
Primož Babšek predlaga, da se košnja trave začne prej  tako spomladi kot jeseni. Predlaga vsaj dva tedna 
prej. 
Alojz Gorčenko je dejal, da je treba izvajalca opozoriti, da so ponekod  travniki do ceste, ki jih kosijo lastniki 
in se brezveze uničuje krma. 
 
 
11.11 Cesta do prečrpališča 
Uroš Veilguni je podal pripombo na odgovor glede ceste do prečrpališča. Trdi, da se še ni nič uredilo. 
 
 
11.12  Asfaltiranje notranjih bankin 
Marjan Dovar je dejal, da prihaja v ovinkih na cesti Pečke Slovenska Bistrica zelo veliko peska na cesto. 
Predlaga, da bi se notranje bankine asfaltirale ali betonirale. 
 
 
11.13 Vzdrževanje cest 
Marjan Dovar je predlagal, da se na novo asfaltirane ceste izvzamejo iz vzdrževanja. Razpravljal je tudi o 
stroških koncesije, ki letno naraščajo. 
 
 
11.14 Cesta Šega Gavez 
Marko Vtič je opozoril, da cesta Šega -Gavez do danes ni bila popravljena. Bankine niso urejene že 6 
mesecev. 
 
 
11.15 Avtobusne postaje 
Marko Vtič je je dejal, da je bilo ob začetku investicije v cesto Pečke Slovenska Bistrica rečeno, da se bodo 
avtobusne postaje vrisale na cesto. To še ni bilo narejeno.  
 
 
11.16 Pregrevanje učilnic 
Marko Vtič je opozoril, da prihaja v osnovni šoli do pregrevanja učilnic v mansardi. 
 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
 
12.1 Objava v Panorami 
Štefka Skledar je opozorila, da je prišlo do neprimerne objave pisma bralca v Panorami. 
Novinar Bojan Sinič je dejal, da je želel le prikazat, da primitivizem ne pozna meja. Če je župan prizadet, se 
mu opravičuje. 
Župan je dejal, da objave sprva sploh ni opazil. 
 
 
 
12.2 Turistična iniciativa 
Župan predal besedo g Jožetu Vovku, kot predstavniku iniciative. 
 
Jože Vovk je povedal, da sta prišla na sejo skupaj s Kovačič Jožetom prišla. Povedal je, da se je zbrala 
skupina ljudi, ki želijo, razvoj turizma in gospodarske rasti. Potencial na tem območju prav gotovo obstaja. 
Naštel je  Štatenberg, Formo viva, Zaklade Dravinjske doline…  Te zadeve je potrebno tržiti. Občina lahko 
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pomaha tako, da bi razpisala sredstva za posameznike, ki želijo registrirati dopolnilno dejavnost ali s.p. oz. 
za podporo obstoječim. Razpisna sredstva v višini 10 do 15 tisoč EUR naj bi se podelila do največ trem 
posameznikom z najboljšimi idejami. Občina bi lahko pomagala še z ureditvijo prodajnega prostora in z 
oblikovanje zloženk z zemljevidom na katerem bodo prikazani obstoječi in potencialni ponudniki.  
 
Jože Vovk se je zavzel tudi za spremembo davčnega okolja in sprejetje Zakona o Halozah. Predlaga tudi, da 
se ustanovi delovna skupina s predstavniki občine in zunanjimi sodelavci.  
 
Marjan Dovar je vprašal ali gre tukaj za nadgradnjo prejšnjih projektov ali nekaj novega. 
Jože Vovk je dejal, da manjka predvsem nadgradnja. Projekt Zakladov Dravinjske doline je pokazal kdo 
lahko kaj dela, veliko ljudi pa samih ne more priti na trg. Zato je lokalna skupnost, da tukaj pomaga 
 
Marko Vtič je dejal, da če se pojavlja interes, je treba ustrezne postavke predvideti v proračunu za naslednje 
leto. 
Vinko Kodrič je dejal, da bi se najprej morala društva združit. Občina je tukaj predvsem zato, da je urejena 
infrastruktura.  
Franci Skledar je izpostavil problem legalizacije dejavnosti. Ljudje se bojijo papirologije in  inšpektorjev. 
 
Jože Vovk je dejal, da se je treba znajti znotraj zakonodaje. 
 
Marjan Dovar je vprašal, kaj naj takšen razpis sredstev ponuja.  
 
Franci Skledar je dejal, da je obvezno treba vključiti klavzulo, ki bo posameznika zavezala, da bo predmet 
investicije  moral imeti za daljše obdobje. 
 
 
Primož Babšek je menil, da finančna sredstva ne bi smela biti problem. 
 
 
Župan je dejal turizem je opcija za naprej. Ugotavlja, da si vsi želimo, da nekaj nastane. 
 
Jože Kovačič je dejal, da so lokalno dejansko nekateri manjši resni investitorji. Sprejeti bi bilo treba tudi 
strategijo za trg Makole. 
 
Uroš Veilguni je izpostavil, da ni več veselic in dejal, da je pri vsakem poslu riziko, ne samo v turizmu. 
 
 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 19.10. 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
 
 Franc Majcen  
 Župan 
 Občine Makole 
 


