Odbor za gospodarstvo in finance in Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo
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Alojz Gorčenko je predlagal, da se postavka 01111 Dejavnost občinskih svetnikov naj zniža na
18.000 EUR.
Alojz Gorčenko je predlagal, da se postavka 04311 Celostna podoba občine naj zniža na 4.000
EUR.
Alojz Gorčenko je podal pripombo na nabavo gasilskega vozila. Meni, da je potrebna tudi investicija
v mrliško vežico, treba bo sofinancirati pločnike ob regionalni cesti v Pečke. Predlaga, da naj se
financiranje gasilskega vozila odloži za naslednji občinski svet. Vrednost postavke 07324
Investicijsko vzdrž. in nakup gasilskega vozila in opreme se naj v letu 2018 zniža na 13.000 EUR.
Meni, da ni potrebe, da se takšen avto trenutno nabavi. Opozarja, da bodo bodoči stroški. Sprašuje
se ali je glede na kategorizacijo društva , potrebno takšno vozilo. Predlaga, da se tudi NRP naj
popravi na 8 let po 13.000 EUR.
Andrej Gaberc je dejal, da je potrebno narediti analizo zaščite in reševanja in ugotoviti kaj makolsko
gasilsko društvo dejansko potrebuje. Sprašuje se ali smo pripravljeni za 8 let za avto dajat cca
30.000 EUR na leto. Meni, da to ni moralno.
Vinko Kodrič je vprašal kako je z sofinanciranjem gasilske zveze Slovenije.
Primož Babšek je dejal, da je treba pridobiti strokovne podlage od gasilcev. Natančno je treba
predstavit kakšna bo oprema avtomobila. Preveriti je treba oceno tveganja. Treba bo predstaviti
boljšo utemeljitev za nabavo, da se lahko o tem odloča.
Alojz Gorčenko je povzel, da je razprava pokazala, da se naj pripravijo strokovne podlage za nakup
vozila. Oceni se naj kategorizacija društva in pripravi finančna konstrukcija za nabavo vozila.
Mnenje članov obeh odborov je, da se naj postavka 007324 zniža na 13.000 EUR.
Zdravko Krošl je dejal, da so v lanskem letu cesto JP 947061 Stranske Makole – Velikonja črtali.
Meni, da bi v letu 2018 jo lahko izvedli.
Primož Babšek je menil, da obstoječa podlaga ni slaba in ni potrebna zamenjava tampona. Na cesti
ni posedkov, lahko bi si izvedla samo razširitev ceste na vsaj 3,5 m in preplastitev. Zato bi na tej
cesti zadostovalo 11.000 EUR.
Zdravko Krošl je dejal, da je pri cesti JP 946752 Štern-Krošl potrebna samo preplastitev
Alojz Gorčenko je za cesto JP 947221 Sveta Ana Lampret Gril predlagal, da naj se sredstva poveča
na 16.000 EUR in se naj izvede cca 300 metrov.
Zdravko Krošl je glede JP947013 Kodrič M- Štatenberg 67 predlagal, da naj se prestavi za eno leto.
Alojz Gorčenko in Primož Babšek sta glede JP946842 Doberšek-Krapše pripomnila, da naj se ne
asfaltira v kolikor ne bo urejeno lastništvo ceste.
Zdravko Krošl je predlagal, da se naj sredstva za to cesto zmanjšajo za 1.000 EUR na 6.000 EUR,
urediti pa je treba lastništvo, da se asfaltira.
Zdravko Krošl je glede JP 946841 Pečke Srece predlagal, da naj se začne urejanje 30 metrov od
regionalne ceste, do priključka Krapše. Skupaj je to cca 300 metrov, pri čemer se naj cesta na prvih
100 metrov razširi, nato pa 200 metrov izvede samo preplastitev. Predlaga povečanje sredstev na
16.500 EUR.
Zdravko Krošl glede JP 946686 Ferlič-Zg.Roršek-Jus predlaga, da se naj asfaltira, če so občani
pripravljeni sami izvesti tampon
Glede prestavitve JP 947014 Tenis – Brdo je Zdravko Krošl predlagal, da naj lastništvo zemlje reši
predlagatelj prestavitve.
Primož Babšek je predlagal, da dokler se ne reši lastništvo, se naj cesta črta iz predloga proračuna.
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Franc Skledar je predlagal, da se se naj doda preplastitev ceste JP 946661 Skledar-Mohorko v
dolžini 250 m z ureditvijo odvodnjavanja. Potrebnih je približno 10.000 EUR.
Primož Babšek je predlagal, naj se v proračun doda JP 947062-STR.MAKOLE-PEPELNAK, kjer je
potrebno asfaltirati še cca 360 metrov. Predvidijo se naj sredstva v višini 14.000 EUR.
Ladislav Drosk je dejal, da je treba most v Varošu nujno sanirati zaradi hrupa. Na tem odseku je
povečan promet. Predvidijo se naj vsaj sredstva za projekt.
Ladislav Drosk je predlagal, da se v Varošu postavi dodatna luč pod Plajnšekom, nad Ritonjo.
Vinko Kodrič je predlagal, da se postavi vsaj odjemno mesto za javno razsvetljavo v Srecah. Na
relaciji Skušek-Lesnika bi bilo nato treba postaviti 3 do 4 luči.
Alojz Gorčenko je predlagal, da se naj postavka 014311 Promocija občine zniža za 1000 EUR.
Zdravko Krošl je dejal, da se mu postavka 019316 Investicije v osnovno šolstvo - kuhinja z jedilnico
zdi previsoka, če gre samo za projekte.

Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za družbene dejavnosti na področju, ki ga zadeva, nima pripomb na predlog Proračuna Občine
Makole za leto 2018.

Odbor za zaščito in reševanje
Odbor za zaščito in reševanje predlaga, da se predlagana sredstva na postavki 07324 Investicijsko vzdrž. in
nakup gasilskega vozila in opreme, ki so namenjena nakupu novega gasilskega vozila ohranijo.
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