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Številka: 900-6/2017  
Datum: 16.11.2017
 
 
 

Z A P I S N I K 
18. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 16.11.2017 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,  
• Drugi: Igor Erker, Matjaž Kopše, Vanja Šimenko, Mojca Vantur, Blaž Gregorič, Natalija Pečovnik, 

Jožica Dobaj, Vinko Kunej, Vlado Kolar, Tilen Kopše, Stanislav Brumec 
 

 
K 1. točki dnevnega reda 
Na začetku seje so prisotni vsi svetniki. Svet je sklepčen. 
Župan je pozdravil vse prisotne. 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlagan je bil sledeči dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 18. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 17. redne seje in 4. dopisne seje 
4. Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2016 
5. Predlog Proračuna Občine Makole za leto 2018 
6. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča 

Slovenska Bistrica 
8. Program oskrbe s pitno vodo Občine Makole 2018-2021 
9. Občinska priznanja 2017 
10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov  
11. Razno 

 
 
11 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 17. redne seje v razpravo.  
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Marjan Dovar je dejal, da niso bila zabeležena vsa mnenja in pobude. Zanima ga koliko je občina izgubila na 
račun koncesije. 
 
Župan je podal zapisnik 17. redne seje v potrditev. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 17. redne seje je potrjen. 
 
Župan je podal zapisnik 4. dopisne seje v razpravo.  
Župan je podal zapisnik 4. dopisne seje v potrditev. 
 
11glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 4. dopisne seje je potrjen. 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo Stanislavu Brumcu, predstavniku Nadzornega odbora. 
 
Stanislav Brumec je najprej opravičil predsednico Nadzornega odbora, ki se ni mogla udeležiti seje. 
Predstavil je poročilo Nadzornega odbora. Povedal je , da so  priporočila iz prejšnjih let v glavnem 
upoštevana. Nato je predstavil področja, ki so jih pregledali.  
 
Marko Vtič je vprašal kako bo v bodoče s posamezniki pri razpisu za promocijo. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2016. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI.  Sklep je soglasno sprejet 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo predsednikom odborov. 
 
Alojz Gorčenko je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in finance je povedal, da o pripombah na odborih 
niso glasovali. Pripombe iz zapisnika se naj obravnavajo v javni razgrnitvi. Povedal je da so podali sledeče 
pripombe: 
- postavka 01111 Dejavnost občinskih svetnikov se naj zniža na 18.000 EUR 
- postavka 04311 Celostna podoba občine se naj zniža na 4.000 EUR 
- Glede gasilskega vozila se naj oceni kategorizacija, kaj gasilsko društvo potrebuje. Naredi se naj 

finančna konstrukcija. Predlagajo znižanje v letu 2018 na 13.000 EUR. Odgovornost glede nabave 
vozila se naj prenese na naslednji občinski svet. Popraviti je potrebno NRP na 8x13.000 EUR. 

- Glede cest bo podal pripombeOdbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo 
 
Zdravko Krošl  predstavil pripombe Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo: 
- cesta  JP 947061 Stranske Makole – Velikonja – predvidi se naj sredstva za razširitev in preplastitev v 

višini  11.000 EUR. 
- Pri cesti JP 946752 Štern-Krošl  gre samo preplastitev 
- Pri cesti JP 947221 Sveta Ana Lampret Gril predlagajo  povečanje na 16000 EUR 
- Cesta JP947013 Kodrič M- Štatenberg 67 naj se prestavi za 1 leto, takrat se naj uredi cela 
- Pri cesti JP946842 Doberšek-Krapše se naj uredi lastništvo, sredstva se naj zmanjša na 6.000 EUR 
- Cesta JP 946841 Pečke Srece, predlagajo, da se sredstva zvišajo na 16.500 EUR. Delno se naj obnovi 

celotna, delno pa le preplastitev. 
- Cesta JP 946686 Ferlič-Zg.Roršek-Jus se naj izvede kot je predlagano 
- Cesta JP 947014 Tenis – Brdo se naj prvotno uredi lastništvo, dokler ni , se naj zadeva črta iz 

proračuna. 
- Franc Skledar je predlagal, da se naj doda preplastitev ceste JP 946661 Skledar-Mohorko v dolžini 

250m z ureditvijo odvodnjavanja. Rezervira se naj 10.000 EUR. 
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- 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 predlagal, da se predvidijo sredstva za  sanacijo mostu čez Dravinjo v Varošu 
- 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 dodal, da je bilo na Odboru za gospodarstvo in finance predlagano še , da se postavka 
014311 Promocija občine zniža za 1000 EUR. 
 
Franc Skledar je povedal, da Odbor za družbene dejavnosti ni imel pripomb na predlog proračuna. 
 
Marjan Dovar je dejal, da je Odbor za zaščito in reševanje predlagal, da se naj sredstva za gasilsko vozilo se 
naj ohranijo. kot je predlagano. 
 
Župan predal besedo predstavnikom Prostovoljnega gasilskega društva Makole 
 
Vinko Kunej je dejal, da ko tako posluša svetnike, najverjetneje še 10 let ne bo gasilskega avta. Povedal je, 
da od sponzorjev in donatorjev ne morejo dosti pričakovati. Menijo, da bi lahko zbrali cca 50.000 do 60.000 
EUR. Glede samega avta je povedal, da takšnega predvideva kategorizacija. Na gasilsko zvezo morajo dati 
vlogo za soglasje k nabavi vozila. Gasilska zveza opravi tudi pregled. Ni možno registrrati avtomobila dokler 
ni potrditve z njihove strani. Skupna cena se giblje okrog 254.000 EUR za osnovno opremo. Dodatna 
oprema pa stane še cca 20.000 EUR. Glede povračila davka je dejal, da jim ne pripada, saj niso davčni 
zavezanci. 
 
Vlado Kolar je dodal, da se avto ne kupuje za gasilce, ampak za krajane. 
 
Marjan Dovar je vprašal, če PGD Makole spada v tretjo kategorijo. 
 
Tilen Kopše, predsednik Civilne zaščite, je dejal, da je on pripravljal elaborat. Po kategorizaciji spada PGD 
Makole v III. nivo. Izračun za uvrstitev je narejen na podlagi uredbe. 
 
Vinko Kunej je povedal, da imajo s spremembami požarnih načrtov gasilci dodatne zadolžitve. Izpostavil je 
problematiko defibrilatorjev. 
 
Andrej Gaberc je ugotavljal, da znaša delež občine nekje 200.000 EUR. Povišali se bodo stroški zavarovanja 
na cca.10.000 EUR letno in stroški servisa na cca 5.000 EUR letno. To skupaj pomeni za obdobje 8 let 
dodaten letni strošek za občino višini  40.000 EUR. 
 
Župan je dejal, da so te številke nekje čez palec. 
 
Vinko Kunej je pripomnil, da za zavarovanje vseh sedanjih avtomobilov skupaj ne dajo niti 5.000 EUR. 
 
Marko Vtič je vprašal kakšna je možnost nabave razstavnega avta. Planirana cifra za leto 2018 ga ne moti, 
moti ga pa obremenitev za 8 let naprej. 
Zdrako Krošl je pripomnil, da naj bi takšen testni avto prišel pod 200.000 EUR. 
 
Vinko Kunej je povedal, da so nazadnje razstavni avto prodali po enaki ceni kot nov. Če bi bilo možno priti 
do avta po ceni o kateri govori g. Krošl, bi bili veseli. 
 
Zdravko Krošl je pripomnil, da je recimo PGD Stoperce vzelo staro šasijo in novo opremo.  
Marjan Dovar je dejal, da glede prenosa obveznosti ne vidi problema. V vsakem mandatu so projekti, ki se 
prenašajo. Gasilci so edino društvo, ki ga potrebujemo.  
Marko Vtič: ni proti. Če je nekaj na tem glede testnih vozil, se naj to preveri. 
 
Alojz Gorčenko je vprašal ali bo občina dala poroštvo. Ne ve, če bodo gasilci dobili kredit v takšni višini. 
Mani, da kar se sprejme za naprej, je vedno v zraku. Trenutno tega ne bo podprl. 
 
Župan je dejal, da poroštva občina ne bo dala. 
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Vinko Kunej je vprašal Alojza Gorčenka ali ni bil dogovor, da se sredstva predvidijo za gasilce. 
Alojz Gorčenko je dejal, da so trenutno na vrsti ceste, sofinanciranje pločnikov ob regionalni cesti v Pečke, 
mrliška vežica. Njegovo mnenje, da trenutno ni sredstev. 
 
Župan je dejal, da ima vsak pravico do svojega mnenja. Meni da smo do sedaj delali po pameti.  
 
 
Marjan Dovar je  predlagal,  da se postavka naj ohrani. Pomaga se jim naj najti čim cenejše vozilo. 
 
Vinko Kodrič je vprašal kakšno vlogo ima Gasilska zveza Slovenije, ter ali nima ona kakšnih razpisov za 
sofinanciranje. 
Vinko Kunej je dejal, da obstaja le razpis Ministrstva za obrambo. 
 
Vinko Kodrič je dejal, da se mu samo 2000 litrov vode za gasilski avto zdi malo. 
Vinko Kunej je dejal, da je prišlo do spremembe pri tipizaciji. 
 
Zdravko Krošl je menil, da za nabavo vozila obstaja tudi možnost tudi leasinga, če ni povračila DDV. 
 
Člani Občinskega sveta so nato razpravljali še o drugi postavkah predloga proračuna. 
 
Marjan Dovar je pri pomoči za začetne investicije dejal, da naj se ne predvidi samo za podjetnike, ampak 
tudi za kmete in društva.  
 
Marko Vtič je dejal, da postavke za šolo se naj ohranijo. Sprašuje ali se je kaj razmišljalo o pregrevanju. 
 
Marko Vtič je opozoril, da se avtobusne postaje niso označile. Prav tako ni realizacije pri muldah in 
usedlinah. 
 
Marko Vtič je predlagal, da se upošteva pobuda za postavitev javne razsvetljave v Jelovcu. 
Marjan Dovar je predlagal, da se na obstoječi javni razsvetljavi  menjajo potratne žarnice z novimi, varčnimi. 
 
Marko Vtič je predlagal, da se popiše vse ceste in pripravi prioritetni red investicij. 
Marjan Dovar je dejal, da je že pred tremi leti predlagal, da Odbor za okolje, prostor in gospodarsko 
infrastrukturo pripravi prioritetni red. 
Primož Babšek je menil, da  naj prioritetni red pripravi občinska uprava, saj to ni to naloga Odbora. 
 
Štefka Skledar je predlagala, da  naj še vsak poda pisne pripombe. 
 
Matjaž Kopše je podal informacije glede projektov za Osnovno šolo. 
  
 
Marko Vtič je vprašal ali bomo igrišče v Makolah prijavili na razpis in ali se bo zopet čakalo, če ne bo 
uspešno. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 
 

Občinski svet je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna za leto 2018.  
 
Občinski svet Občine Makole daje predlog proračuna občine Makole za leto 2018 z vsemi podanimi 
pripombami v 30 dnevno javno razpravo, ki začne teče s 17.11.2017 in traja do vključno 18.12.2017. 
 
Vpogled v predlog proračuna je možen v sejni sobi Občine Makole in na spletni strani občine 
Makole: www.obcina-makole.si  
 
V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in predlagatelju 
posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki do navedenega roka. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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K 6. točki dnevnega reda 
 
Župan je pozdravil goste s Komunale Slovenska Bistrica, ter prosil Zdravka Krošla, da predstavi mnenje 
Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo glede predloga Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki 
 
Zdravko Krošl je dejal, da je odbor razpravljal predvsem glede odvoza. Ne vidijo smisla v odvozu od vrat do 
vrat za vse tipe odpadkov. Problem pri mešanih odpadkih pri bolj redkem odvozu bodo predstavljale plenice. 
 
Župan predal besedo direktorju Komunale Slovenska Bistrica, Blažu Gregoriču 
 
Blaž Gregorič je seznanil svetnike glede sprememba zakonodaje. Z odlokom se ukinjajo ekološki otoki. Na  
teh otokih je neprestano odložena svinjarija. Ekološki otoki se nadomestijo z odvozom papirja in stekla od 
vrat do vrat. Včasih je bila tudi embalaža na ekoloških otokih. Dosti več embalaže je bilo pobrano, ko se je 
pričelo z odvozom od vrat do vrat. Prej je bila v mešanih odpadkov. Mešani odpadki so se vozili do sedaj na 
14 dni. Analiza pri sortiranju  je pokazala da je v mešanih odpadkih ogromno stekla in papirja. S spremmebo 
se bo zmanjšala količina. Glede plenic je dejal, da je sistem naravnan na večino. Novi sistem je boljši za 
95% ljudi. svinjarija se je sedaj zbirala na ekoloških otokih. V takšni vsebini je bil odlok sprejet na Občini 
Slovenska Bistrica. V takšni obliki se sprejema tudi na občini Rače-Fram. Komunala Slovenska Bistrica pri 
odpadkih pokriva 5 občin. Če se bolj pogosto pobira drugje, se govori o višjem standardu. Ne morejo si 
privoščiti različnih sistemov odvozov. 
 
Marjan Dovar je vprašal ali bo za plenice moral imeti 240l posodo ali dodatno vrečko. 
Natalija Pečovnik je odgovorila, da so plenice prehodnega značaja in se volumen le začasno poveča. 
Povedala je, da v primeru doma za ostarele v Poljčanah gre za poseben odpadek, ki gre na sežig. Vsi ti 
primeri se rešujejo individualno. 
Marjan Dovar je menil, da manjša frekvenca odvoza mešanih odpadkov pomeni skrito povišanje cen. 
Zanima ga kaj storiti ko se napolni zaboj. 
Natalija Pečovnik, meni da v enem mesecu ne bo napolnil celotnega 120l zaboja. 
 
Uroš Veilguni je dejal, da spremembe odloka pomenijo, da bodo morali imeti ljudje dodatne zaboje za steklo 
in papir. Meni, da nastavljanje stekla ob cesto lahko poveča nevarnost nesreč. 
 
Natalija Pečovnik je povedala, dabo potreben zabojnik za papir in steklo. Če uporabnik ne bo hotel 
nadstandarda, se cena ne bo spremenla. 
 
Vinko Kodrič je vprašal ali je frekvenca odvozov različna po občinah. 
Blaž Gregorič je odvrnil, da ne. Če bo kje dodatni odvoz glede na druge občine, bo to pomenilo povišanje 
cene. 
 
Vinko Kodrič je menil, da se ne bo zmanjšalo odlaganje v naravo 
Natalija Pečovnik je dejala, da bodo vedno ljudje, ki bodo odlagali odpadke v naravo. 
Blaž Gregorič je opozoril, da je odlaganje  drugih odpadkov na ekološke otoke kaznivo 
 
Vinko Kodrič je menil, da analize glede količine odpadkov, ki se odvažajo niso čisto pravilne. 
Blaž Gregorič je dejal, da je analiza s terena pokazala, da se vozijo na pol prazne kante. 
 
Župan je menil, da se ljudje se zmeraj pritožujemo kadar pride do sprememb. 
 
Marjan Dovar je dejal, da so bili ekološki otoki zato, da se je olajšalo delo. Opozoril je še na problematiko 
odvoza z lažjim vozilom in na uničevanje cest.  
 
Natalija Pečovnik je dejala, da ekološki otoki niso bili zaradi razpršene gradnje, ampak je uredba to 
zahtevala. Bili so samo za embalažo (steklo, papir, druga embalaža). V zadnjih letih se je zavest ljudi 
povečala, na ločevanje in odlaganje odpadkov v naravi ne vplivajo toliko ekološki otoki. Glede odlaganja v 
gozdove je povedala, da je v skladu z državno uredbo kaznovan lastnik. Glede spremembe zakonodaje, je 
dejala, da to ni v moči Komunale. Manjše tovorno vozilo pa pomeni dražji odvoz. 
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Andrej Gaberc je menil, da nekje 15 do 20 % ljudi na makolskem področju uporablja plenice. Ali se lahko te  
vsaj vozijo na odlagališče Pragersko. 
Blaž Gregorič je odgovoril, da je to vedno dopustno. 
 
Marko Vtič je menil, da  nesnago rešujeta inšpektor in redar.  
 
Blaž Gregorič je poudaril, da de s predlaganim sistemom približamo uporabniku. Še vedno se lahko sistem 
spremeni, če se ugotovi, da tako ne deluje. 
Natalija Pečovnik je poudarila, da na skupnih prevzemnih mestih bodo posode ostale. 
 
Zdravko Krošl je menil, da bi odvoz mešanih odpadkov moral biti 2x mesečno. 
Alojz Gorčenko je dejal, da je treba najti rešitve glede plenic, saj gre tukaj za ogrožene skupine ljudi. To se 
mora rešiti v odloku ali pravilniku. Predlaga tudi, da se odvoz po hribovskih cestah vrši z manjšim avtom.  
 
 
Marjan Dovar je dejal, da je bilo za ločeno zbiranje odpadkov,  rečeno, da bo cenejše. To ni bilo nikoli. 
Ugotavlja, da če pride direktor Komunale nekaj zagovarjat to, ni v dobro občanov. 
 
 
Blaž Gregorič je pojasnil spremembe v ravnanju z odpadki, ki so v zadnjih letih dvignili stroške. Nadalje je 
podal pojasnilo glede embalaže in embalažnih družb. 
Natalija Pečovnik  je povabila vse svetnike na odlagališče Pragersko, da si ogledajo ravnanje z odpadki. 
 
Župan je predlagal, da se zaključi prvo branje 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole v 1. 
branju. Za drugo branje se naj odlok uskladi v skladu s pripombami in pobudami podanimi na seji. 

 
2 glasova ZA, 8 glasov PROTI. Sklep ni sprejet 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Župan je redal besedo predsedniku Odbora za družbene dejavnosti, Francu Skledarju. 
Franc Skledar je povedal, da Odbor za družbene dejavnosti  ni imel pripomb in predlaga potrditev odloka. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica   v 1. obravnavi. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo ga. Jožici Dobaj. 
 
 
Jožica Dobaj  je predstavila Program oskrbe s pitno vodo.. Priložiti je treba še plan investicij. V zadnjih letih 
se je veliko naredilo. Ostali še sekundarni vodi. Kritične točke za okvare so zaradi tlačnih pogojev. Program 
se po potrditvi objavi na spletni strani ministrstva. 
 
Zdravko Krošl je menil, da je program potrebno podpreti, tudi rekonstrukcijo sekundarnih vod bo treba 
izvesti. 
 
Jožica Dobaj je poudarila, da je program možno tudi kadarkoli novelirati.  
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Vinko Kodričje vprašal ali so se z investicijo v vodooskrbo v prejšnjih letih okvare zmanjšale. 
Jožica Dobaj je potrdila, da se je število okvar zmanjšalo. Tudi tlačno so se razmere izboljšale. Predstavila je 
še izvedbo razbremenilnikov v Dežnem. 
 
Franc Skledar je vprašal kakšen je maksimalni tlak s katerim se pride do gospodinjstva. 
Jožica Dobaj je odgovorila, da je maksimalno lahko 7,5 barov. Če je pritisk nad 6 barov, je potreben reducirni 
ventil na inštalaciji. 
 
Jožica Dobaj je poudarila, da so obnove vodovodnih sistemov še vedno lahko brez gradbenih dovoljenj. 
 
Vinko Kodrič je dejal, daje bilo letošnje leto vroče in suho, ni pa bilo omejitev pri porabi vode. 
Jožica Dobaj je dejala, da se iz Jelovca in preko doline Ložnica oskrbuje z vodo. Nivo vode pa dolgoročno 
pada. 
 
Marjan Dovar je vprašal kakšna je poraba vode na tem območju. 
Jožica Dobaj je dejala, da je poraba pod slovenskim povprečjem.  
Vinko Kodrič je dejal, da se uporablja tudi voda iz studenca. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole potrjuje Program oskrbe s pitno vodo za leto 2018 - 2021. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo ga. Štefki Skledar, predsednici komisije, ki je predstavila predloge komisije. 
 
Marjana Dovarja je zanimalo zakaj ni nagrade prejela skupina Gemaj. Zanimalo ga je število glasov pri 
posameznem predlogu. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

1. 
»PLAKETA« Občine Makole se podeli Heleni KOLAR, Makole 4, 2321 Makole za uspešno in 
požrtvovalno delo pri razvoju in promociji ljubiteljske kulture in drugih področjih v Občini Makole. 
 

2. 
»PLAKETA« Občine Makole bo Heleni Kolar podeljena na osrednji prireditvi ob Občinskem prazniku 
dne 02.12.2017. 

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

1. 
»PRIZNANJE« Občine Makole se podeli Viktorju DVORŠAK, Stopno 8, 2321 Makole za 
požrtvovalno delo pri razvoju kraja in delovanju na področju ljubiteljske kulture. 

 
2. 

»PRIZNANJE« Občine Makole bo Viktorju Dvoršaku podeljeno na osrednji prireditvi ob Občinskem 
prazniku dne 02.12.2017. 
 

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

1. 
»PRIZNANJE« Občine Makole se podeli Francu ŽRJAV, Ložnica 20A, 2321 Makole za uspešno in 
prizadevno delo pri ohranjanju kulturne dediščine naših krajev.  

 
2. 

»PRIZNANJE« Občine Makole bo Francu Žrjav podeljeno na osrednji prireditvi ob Občinskem 
prazniku dne 02.12.2017. 

 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI.  
 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
 
Župan predlagal, da se vprašanja podajo pisno 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
 
 
Seja zaključena ob  19.30 
 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
 
 Franc Majcen  
 Župan 
 Občine Makole 
 


