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PRAVNE PODLAGE:  

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS , št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13; v nadaljevanju: 
ZJF), 

• Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl.US: U-I-24/07-66, 57/08 in 
36/11) 

• Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB, Uradni list RS, št.: 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 
40/12 - ZUJF), 

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 
105/12, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 
99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415 in 101/13 - ZDavNepr), 

• Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), 

• Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
• Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-

popr., 138/06 in 108/08) 
• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ( 

Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) 
• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13) 
• Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Uradni list RS,št. 60/06 in 54/10) 
• Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,št. 37/04) 
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PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sledeči sklep: 
 

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občina Makole za leto 2019 z obveznimi prilogami. 
 
 
 

Občina Makole 
župan 

Franc Majcen 
 
 
 
 



 
 

PRIMERJAVA SPREMEMB GLEDE NA 1. PREDLOG PRORAČUNA 
 

PRIHODKI     

Konto Opis konta 
1. predlog 
proračuna 

2. predlog 
proračuna  Razlika 

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo porabo 

37.900 28.500 -9.400 

740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 31.076 26.450 -4.626 

SKUPAJ -14.026 
 
 
Obrazložitev sprememb prihodkov 
Skupni prihodki so zmanjšani za 14.026 EUR. 
 
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so se znižala zaradi 
neuspešnosti naše prijave za izvajanje javnih del v letu 2019. Zavod za zaposlovanje je žal precej 
zmanjšal sredstva sofinanciranja, ravno tako pa so tudi strožja merila oz. pogoji s katerimi občina 
lahko uspe na javnem povabilu. 
 
Pri prejetih sredstvih iz javnih skladov za investicije smo ohranili znesek projekta "Rekonstrukcija 
športnega igrišča v Makolah", pri Fundaciji za šport, umaknili pa smo 4.626 EUR sredstev Eko 
sklada za obnovo fasade na Zdravstvenem domu Makole, ker smo ta sredstva kljub drugačni 
napovedi, prejeli že konec decembra 2018. 
 
 

     
ODHODKI    
Pror. 
postavk
a Opis postavke 

1. predlog 
proračuna 

2. predlog 
proračuna  Razlika 

006311 Plače in drugi izdatki zaposlenim 170.000 181.700 +11.700 
006313 Materialni stroški občinske uprave 25.000 22.600 -2.400 
006314 Režijski obrat 29.740 4.900 -24.840 
013223 Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti 28.000 12.000 -16.000 
013224 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 96.000 99.000 +3.000 
014312 Tiskane publikacije za promocijo občine 15.000 20.000 +5.000 
014323 Spodbujanje razvoja turizma 14.000 16.500 +2.500 
015221 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 10.000 0 -10.000 
016311 Oskrba z vodo 21.200 18.200 -3.000 
016321 Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic 9.000 225.000 +216.000 
016621 Nakup zemljišč 10.000 44.000 +34.000 
017211 Investicije v zdravstvu 14.300 13.800 -500 
018211 Vzdrževanje kulturnih spomenikov 2.000 8.000 +6.000 
018411 Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev 900 1.100 +200 
019316 Investicije v osnovno šolstvo  350.000 26.000 -324.000 
020442 Subvencioniranje najemnin 5.000 7.200 +2.200 
023311 Splošna proračunska rezervacija 3.000 2.302 -698 

SKUPAJ -100.838 
 
 
Obrazložitev sprememb odhodkov 
Skupni odhodki so zmanjšani za 100.838 EUR. 



 
 

Postavko 006311 - Plače in drugi izdatki zaposlenim smo povišali zaradi predvidene dodatne 
zaposlitve na delovnem mestu vzdrževalec. 
 
Postavka 006313 - Materialni stroški občinske uprave smo znižali zaradi racionalizacije stroškov. 
 
Postavka 006314 - Režijski obrat se zniža zaradi neizvajanja programa javnih del v letu 2019. 
 
Postavka 013223 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti se zniža za 16.000 EUR. 
Preostala sredstva so namenjena muldam in manjšemu investicijskemu vzdrževanju. 
 
Postavka 013224 - Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture – sprememba pri: 

- Pločniki Pečke, zmanjšanje iz 85.000 EUR na 65.000 EUR, 
- Beli most Ložnica (asfaltiranje, manjša sanacija), namenjeno 8.000 EUR, 
- Hidrološke študije in statične presoje (mostovi), namenjeno 15.000 EUR. 

 
Postavka 014312 – Tiskane publikacije za promocijo občine se poviša oz. prilagodi znesek zaradi 
nižje realizacije v letu 2018 sredstev za zbornik ob obletnici župnije. Skupna vrednost projekta se 
ni spremenila. 
 
Postavka 014323 - Spodbujanje razvoja turizma se poveča zaradi dodanega financiranja Interesne 
zveze Haloze. 
 
Postavka 015221 – Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov se zniža oz. se izvedba 
telemetrije prestavi na leto 2020. 
 
Postavka 016311 – Oskrba z vodo se zniža na področju rekonstrukcij. 
 
Postavka 016321 – Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic se poviša zaradi investicije 
v gradnjo nove poslovilne vežice. 
 
Postavka 016621 – Nakup zemljišč se poviša na račun nakupa zemljišča s stavbo pri OŠ Anice 
Černejeve (Mungo). 
 
Postavka 017211 – Investicije v zdravstvu se malenkost zniža zaradi predvidenih nižjih 
vzdrževalnih stroškov. 
 
Postavka 018211 – Vzdrževanje kulturnih spomenikov se zviša zaradi predvidenega sofinanciranja 
projektov ohranjanja kulturne dediščine. 
 
Postavka 018411- Sofinanciranje programov društev veteranov in borcev se malenkost poviša 
zaradi predvidenega višjega sofinanciranja na tem področju. 
 
Postavka 019316 - Investicije v osnovno šolstvo se je znižala zaradi prestavitve izvedbe projekta 
adaptacije osnovne šole (ureditev kuhinje in jedilnice) v naslednje leto. 
 
Postavka 020442 – Subvencioniranje najemnin se poviša zaradi dodatnega upravičenca do 
sofinanciranja tržne najemnine v letu 2019. 
 
Postavka 023311 - Splošna proračunska rezervacija se je znižala zaradi uskladitve proračuna. 
 
 
 
 



 
 

 
RAČUN FINANCIRANJA 
 

Konto Opis  
1. predlog 
proračuna 

2. predlog 
proračuna  Razlika 

VII. ZADOLŽEVANJE 

500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah 105.499 0 -105.499 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. 2018 170.000 188.687 +18.687 
 
Obrazložitev sprememb: 
 
Pri zadolževanju smo umaknili sprva (v 1. predlogu) predvideno zadolževanje pri bankah. Ohranili 
smo le zadolžitev pri državnem proračunu iz naslova 23. člena ZFO-1. 
 
V primerjavi s prvim predlogom proračuna smo prilagodili stanje sredstev Občine Makole na dan  
31. 12. 2018, in sicer na znesek 188.687 EUR. To stanje smo upoštevali pri pripravi drugega 
predloga proračuna. Dokončno izračunano stanje sredstev iz vseh treh bilanc proračuna bo znano 
po zaključnem računu in se bo upoštevalo pri pripravi rebalansa za leto 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ODGOVORI  NA PRIPOMBE DANE NA ODBORIH OBČINSKEGA SVETA IN PRISPELE 
V OKVIRU JAVNE RAZGRNITVE: 
 
 
1. ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE  
 
Na Odboru za gospodarstvo in finance so bile podane sledeče pripombe: 
 

• V 7. členu odloka o proračunu Občine Makole se naj drugi stavek glasi: »Projekte, katerih 
vrednost se spremeni za več kot 20% ali za več kot  5.000 EUR, mora predhodno potrditi 
občinski svet.« 
Odgovor: Pripomba je upoštevana.  

 
• Andrej Gaberc je menil, da naj se sredstva iz obnove za šolo prenesejo na mrliško vežico. 

Na jedilnici naj ostane 50.000 EUR za nakup zemljišč ter nove projekte. Preostalo se naj 
prerazporedi na javne poti, za mostove in za mrliško vežico. Meni tudi, da je vprašanje ali 
se bo projekt regionalne ceste v Pečke izvedel v letu 2019. 
Andrej Gaberc je predlagal, da se 350.000 EUR iz osnovne šole naj prerazporedi na 
mrliško vežico, na javne poti in mostove. 
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Na tej postavki so delno tudi sredstva, ki so 
namenjena razpisu za promocijo. Pri znesku 350.000 EUR je bilo predvideno tudi 105.499 
EUR dodatne zadolžitve, ki je sedaj več ne predvidevamo. Preostalih 244.501 EUR je bilo 
prerazporejenih, s tem da je na jedilnici ostalo 26.000 za dokumentacijo, 38.000 EUR pa je 
predvideno za nakup stavbe Mungo.  
 

• Zlatka Dvoršak je predlagala, da se za vsak vaški odbor predvidi 10.000 EUR. Nadalje je 
predlagala, da se sredstva za sklad za gasilski avto zvišajo na 30.000 EUR. 
 
Odgovor: Pripombi nista upoštevani, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 
 
 

• Zlatka Dvoršak je še povedala, da svetniška skupina SDS predlaga: 
o Da se predvidi vzpodbuda obrtnikom v višini 5.000 EUR 
o podpora kmetijstvu in živilstvu se naj zviša na 10.000 EUR 
o za jedilnico Osnovne šole naj se predvidi novelacija projektov v višini 20.000 EUR 
o sofinancira naj se kuhinja z društva v višini 5.000 EUR 
o predvidi se naj nakup prostorov pod staro telovadnico 
o za vzpostavitev Turistično informacijskega centra se naj predvidi 500 EUR 
o predvidi se naj projektna dokumentacija za veliki nogomet v višini 2.000 EUR 
o predvidi se naj sredstva za razvojni program mladih v višini 5.000 EUR 
o na področju kulture se naj za ustanovitev Makolske pihalne godbe predvidi 2.000 

EUR 
o povišajo se naj sredstva za plazove 
o rezervirajo se naj sredstva za sanacijo mostov 
o predvidijo se naj sredstva za požarne stopnice v osnovni šoli 
o predvidi se naj sredstva za nakup kamer za snemanje sej v višini 200 EUR 
o predvidijo se naj sredstva za GPS napravo za občinski avto v višini 150 EUR 

 
Odgovor: Pripomba  glede novelacije projektov za jedilnico Osnovne šole je upoštevana. 
Za sanacijo mostov so predvidena sredstva za izdelavo hidroloških in statičnih študij, ter za 
preplastitev Belega mostu v Ložnici. Glede vzpostavitve Turistično informacijskega centra 
so predvidena sredstva za Interesno zvezo haloških občin v višini 2.500 EUR. Glede 



 
 

sredstev za plazove je treba pripomniti, da se za sanacijo plazov koristijo tudi sredstva 
rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. Ustanovitev Makolske pihalne godbe je 
možno v okviru predlaganih postavk prijaviti na razpis za promocijske prireditve in 
sponzorstva.  
Preostale pripombe niso upoštevane, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 

 
 
2. ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO 
 
Na Odboru za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo so bile podane sledeče pripombe: 
 

• Marjan Dovar je menil, da mora vsaka vas mora dobiti vsaj 10.000  za asfaltiranje, mulde in 
druge investicije. 
Danilo Lončarič je predlagal, da naj se za vsak vaški odbor predvidi 10.000 EUR. 
 
Odgovor: Pripombi nista upoštevani, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 

 
 
 

• Danilo Lončarič je dejal, da je treba  pristopiti se k sanaciji mostov v smislu v Varošu, 
Dežnem in Zgornji Ložnici. V letu 2019 se naj nameni 30.000 EUR za to področje. 
 
Odgovor: Pripomba je delno upoštevana. Predvidena so sredstva v višini 23.000 EUR za 
izdelavo hidroloških in statičnih študij, ter za preplastitev Belega mostu v Ložnici. 

 
• Zlatka Dvoršak je predlagala, da se za vsak vaški odbor predvidi 10.000 EUR. Nadalje je 

predlagala, da se sredstva za sklad za gasilski avto zvišajo na 30.000 EUR. 
 
Odgovor: Pripombi nista upoštevani, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 

 
 

• Člani odbora so predlagali, da naj se postavka za plazove poveča na 30.000 EUR. 
 
Odgovor: Glede sredstev za plazove je treba pripomniti, da se za sanacijo plazov koristijo 
tudi sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, kjer je predvidenih 23.529 EUR. 
Skupaj je tako predvidenih 29.529 EUR. 

 
 
3. ODBOR ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE 
 
Odbor za zaščito in reševanje  je podal sledeče pripombe: 
 

• da se postavka 007323 - Investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in opreme poveča iz 
3.000,00 na 4.000,00 EUR.. 
 
Odgovor: Pripomba ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 

 
 



 
 

• da se postavka 007324 – Investicijsko vzdrževanje in nakup gasilskega vozila in opreme 
poveča iz 26.000,00 na 30.000,00 EUR.. 
 
Odgovor: Pripomba ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 

 
 

• Ostale postavke 007325 – Skupni stroški zagotavljanja požarne varnosti in 007326 – 
vzdrževanje in postavitev hidrantov ostanejo na zneskih, kot je pripravljeno v predlogu 
proračuna Občine Makole za leto 2019. 
 
Odgovor: Pripomba je upoštevana 

 
 
 
4. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
Odbor za družbene dejavnosti  je podal sledeče pripombe: 
 

• Odbor predlaga, da se sredstva za knjižnico znižajo nazaj na 34.000,00 EUR (naj se 
sredstva znižajo pri materialnih stroških). 
 
Odgovor: Pripomba ni upoštevana, saj menimo da pri fondu knjig ne smemo varčevati. 

 
 
 
 
5. SVETNIŠKA SKUPINA SDS 
 
Svetniška skupina SDS je podale pripombe, ki so v prilogi predloga proračuna  (Prispele 
pripombe): 
 

• Skupni projekti: 
Sredstva za vaške skupnosti - 130.000 EUR 
Sofinaciranje nakupa gasilskega vozila za leto 2019 - 30.000 EUR 
Vežica z ureditvijo povezovalne ceste križ Makole - Parkirišče pri igrišču - 120.000 EUR 
GOI dela, PGD in PZI  dokumentacija - 25.000 EUR, GOI in projektantski nadzor - 5.000 
EUR 
Obrtniki - spodbude v višini 5.000 EUR 
Kmetje - spodbude v višini 10.000 EUR 
Jedilnica z kuhinjo - OŠ Makole - novelacija projektov v višini dodatno 20.000 EUR 
Sofinanciranje kuhinje za društva - 5.000 EUR 
TIC - 500 EUR 
Šport - šolsko igrišče - 67.000 eur 
Šport - projektna dokumentacija IZ - nogometno igrišče - 2.000 EUR 
Mladi - razvojni programi - 5.000,00 EUR 
Kultura - Makolska Pihalna godba - 2.000 EUR 
Plazovi - 30.000 EUR 
Mostovi - 30.000 EUR 
Odplačilo kreditov - 100.000,00 EUR 
Požarne stopnice OŠ Makole 8.000 EUR 
Kamere( 2 kom) za snemanje sej 

 



 
 

 
Odgovori: 
Pripomba glede vaških odborov ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti 
tolikšnih sredstev. 
Pripomba glede sofinanciranja nakupa gasilskega vozila ni upoštevana, saj v okviru 
proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih sredstev. 
Pripomba glede mrliške vežice je upoštevana. Predvideno je 220.000 EUR. 
Pripombi glede obrtnikov in kmetov nista upoštevani, saj v okviru proračuna ni možno 
zagotoviti tolikšnih sredstev. 
Pripomba glede novelacije projektov za jedilnico v OŠ je upoštevana. 
Pripomba glede sofinanciranje kuhinje za društva ni upoštevana. 
Pripomba glede TIC ni upoštevana. Predlagamo na tem področju povezovanje v v 
interesno zvezo haloških občin. 
Pripomba glede športnega igrišča je upoštevana. 
Pripomba glede projektne dokumentacije za nogometno igrišče ni upoštevana. 
Pripomba glede mladih ni upoštevana. 
Ustanovitev Makolske pihalne godbe je možno v okviru predlaganih postavk prijaviti na 
razpis za promocijske prireditve in sponzorstva. 
Glede sredstev za plazove je treba pripomniti, da se za sanacijo plazov koristijo tudi 
sredstva rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč, kjer je predvidenih 23.529 EUR. 
Skupaj je tako predvidenih 29.529 EUR. 
Pripomba glede mostov je delno upoštevana. Predvidena so sredstva v višini 23.000 EUR 
za izdelavo hidroloških in statičnih študij, ter za preplastitev Belega mostu v Ložnici. 
Pripomba glede odplačila kreditov ni upoštevana. Po anuitetah je teh odplačil za 115.736 
EUR. 
Pripomba glede požarnih stopnic ni upoštevana. Vrednost investicije je v pripombi močno 
podcejena . 
Pripomba glede kamer ni upoštevana.  

 
• Makole 

- gps naprava za občinski avtomobil( 150 eur) 
-Kovačič B. - krožišče pločnik cca 400 m z napeljavo za posodobitev ali premestitev 
obstoječe razsvetljave ( delo izvajajo Štern in javni delavci) 9.500,00 eur 
- obnova mostu Makole - Str. Makole (odstranjevanje barve, ponovno barvanje in saniranje 
posede) 500,00 eur 
Za posodobitev občinskih stanovanj je planiranih 10.000,00 eur  
- 3 blok, obnova zunanjih stopnic  + vhodna vrata, beljenje hodnika 4000 eur (to so stroški 
občine, ostalo krijejo solastniki) 
-stanovanje nad telovadnici Rak P. obnova stropa 1000 eur, 
-stanovanje M. Strnad sanacija vlage v spodnjih prostorih 3000 eur 
- blok Minka Planinc sanacija 3500 eur 

 
Odgovori:  
Pripomba glede gps naprave ni upoštevana. 
Pripomba glede javne razsvetljave ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno 
zagotoviti tolikšnih sredstev. 
Pripombo glede obnove mostu bomo skušali realizirati znotraj obstoječih postavk 
Pripombo glede stanovanj bomo skušali upoštevati znotraj obstoječe ostavke, pri čemer je 
sanacija strehe na bloku Makole 31 najverjetneje podcenjena 
 

 
 
 



 
 

• Štatenberg -Str. Makole 
- Str. Makole- Štatenberg cesta VIP (cca 400m) 14.000,00 eur,  
- kanali Galun - Purg (delajo javni delavci) 1.000,00 eur 
-odcep vinotoč Ačko- Mlakar JP 947075 ( cca 100m) 5.000,00 eur 

 
Odgovori:  
Pripomba glede ceste Stranske Makole-Štatenberg ni upoštevana. Investicija je v pripombi 
močno podcenjena.  
Pripombo glede kanalov bomo skušali upoštevati v okviru obstoječih postavk, v kolikor je 
predlagana rešitev smiselna in rešljiva brez potrebe po pridobitvi dodatnih zemljišč ter je 
možno na koncu trase izvesti odvodnjavanje. 
Pripomba glede ceste Stranske Makole-Štatenberg ni upoštevana. Investicija je v pripombi 
močno podcenjena. 

 
 

• Stari Grad 
-cesta Dole obnova 10.000,00 eur 

 
Odgovor:  
Pripomba ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih sredstev. 

 
• Šega 

-javna razsvetljava 
 
Odgovor:  
Pripomba ni upoštevana, saj ni natančneje opredeljena. 

 
 

• Jelovec  
spodaj proti Frgiletu - 3 luči 3.000,00 eur 

 
Odgovor:  
Pripomba ni upoštevana. Investicija je v pripombi podcenjena. 

 
 

• Dežno 
- Sanacija cestišča  
 
Odgovor:  
Pripomba ni upoštevana, saj ni natančneje opredeljena. 

 
 

• Varoš 
-Čiščenje jarkov od Varoša v smeri Makol, 
-Zasip udarnih jam iz Varoša - most proti Dolencu Dežno, 
-Križišče Lorber (Štoker) - Planinšek sanacija plazu, 
-Filipič-Gajšek-Leš odbojna ograja na desni strani ceste 

  
Odgovor:  
Pripombi glede čiščenja jarkov in zasipa udarnih jam bomo reševali v okviru letnega 
vzdrževanja cest. 
Pripombo glede sanacije plazu bomo skušali rešit znotraj obstoječih postavk 



 
 

Pripombo glede odbojne ograje bomo preverili smiselnost in možnost  izvedbe brez 
pridobitve dodatnih zemljišč ter jo skušali rešiti znotraj obstoječih postavk 

 
 

• Pečke 
-3 luči pri Ileku 3.000,00 eur 
- igrišče varnostna ograja 3.000,00 eur, 
- pločnik z krožnim križiščem 

 
Odgovor:  
Pripomba glede luči ni upoštevana. Investicija je v pripombi podcenjena. 
Pripomba glede varnostne ograje ni upoštevana. 
Sredstva za pločnik s krožnim križiščem so v predlogu proračuna. Investicija je odvisna od 
pridobivanja zemljišč. 

 
• Strug  

mulda ( preplastitev ceste), 
Prometni znak na začetku in koncu vasi(omejitev ) 

 
Odgovor:  
Pripomba glede mulde, preplastitve ceste ni upoštevana, saj ni natančneje opredeljena. 
Pripombo glede prometnih znakov bomo upoštevali v okviru obstoječih postavk. 

 
 

• Stopno 
Zaščitna ograja na cestišču -ob igrišču(potok),  
                                                 -dovozna cesta Lepej-Jug 
Asfaltiranje ceste do športnega objekta ŠD Stopno 
Dokončanje projekta ceste Stopno glede telefonskih in elektro kablov kablov 
 
Odgovor:  
Pripombo glede zaščitne ograje bomo skušali upoštevati v okviru obstoječih postavk. 
Pripomba glede asfaltiranja ni upoštevana – treba je pridobiti zemljišče 
Telefonski in elektro kabli niso v pristojnosti občine. 

 
 

• Štatenberg: 
- Asfaltna prevleka Trčko - Mlaker - 5000 EUR  
- Podstavki za javno razsvetljavo - 2.000 EUR 
- Povezovalna cesta  VIP - Stranske Makole Jernejšek - PROJEKTI - 2.000 EUR 

 
Odgovor:  
Pripombe niso upoštevane, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih sredstev. 

 
 
 

• Mostečno 
- Ureditev odvodnjavanja Križ - Lovrek - 5.000 EUR 
- Kotiček za najmlajše z postavitvijo igral - 3.000 EUR 
- Kanali - 1.000 EUR 

 
Odgovor:  
Pripombe niso upoštevane, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih sredstev. 



 
 

 
 

• Ložnica 
- Kanali - 5.000 EUR 
- Most na Zg. Ložnici - nujna vzdrževalna dela - 1.000 EUR in projekti za obnovo 2.000 
EUR 

 
Odgovor:  
Pripomba glede kanalov ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih 
sredstev. 
Pripomba glede mostu je upoštevana. 

 
 

• PREDLOG NRP 
- Most Varoš izračun statike in če so temelji dovolj dobri ojačitev železne konstrukcije,       
preplastitev z alsfaltom  in ureditev brižine. 
- Most Dežno izračun statike in ojačitev, preplastitev 
-Telekomunikacijsko omrežje 
- Digitalizacija vhodne pošte in arhivov 
- Most Ložnica 
 
Odgovor:  
Pripombe glede mostov so delno upoštevane. Zagotovljena so sredstva za statično in 
hidravlično presojo, ter za preplastitev mostu v Ložnici.  
Telekomunikacijsko omrežje ni v pristojnosti občine, smo pa skupaj z drugimi haloškimi 
občinami v navezavi z izvajalci gradnje omrežja v sklopu projektov RUNE in GOŠO. 
Pripombo glede digitalizacije bomo postopoma realizirali. 

 
 

• PRIDOBLJENE FINANCE IZ PREOBLIKOVANJA OSNUTKA PRORAČUNA ZA 2019 
-Rekonstrukcija v šoli se postavka zmanjša za 320.000,00 eur  
- Doda se mrliška vezica z cesto 230.000,00 eur, 
- Vaškim odborom se dodeli bonus v višini  10.000,00 eur, 
 90. 000,00 eur je zgoraj razlika med jedilnico in mrliško vezivo. 
 16.000,00 eur, je že v planih za  ceste,  
24.000,00 eur  ali več, pa se iz vzame iz raznih postavk.  
-Zmanjšanje sredstev pri tiskanju publikacije za občino Makole.  
-Zmanjšanje sredstev pri spodbujanju razvoju turizma.  
-Zmanjšanje  subvencije  pri ČN in kanalizacije za javna podjetja . 
-Zakasnitev investicije v OŠ - kuhinje z jedilnico. 

 
Odgovor: 
V drugem predlogu proračuna je predvideno za 105.499 EUR nižje zadolževanje, zato je 
toliko manj sredstev na razpolago. 

 
 
6. VAŠKI ODBOR STOPNO – VIKTOR DVORŠAK 
 
Vaški odbor Stopno – Viktor Dvoršak je podal pripombe, ki so v prilogi predloga proračuna  
(Prispele pripombe). 
 
Odgovor:  



 
 

Pripombe glede zaščitne ograje in ureditve brežine bomo skušali urediti v okviru obstoječih 
postavk. 
PTT kabli in elektro napeljava nista v pristojnosti občine. Rešitev bomo skušali najti s pristojnimi 
podjetji. 
Pripombi glede javne razsvetljave nista upoštevani, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti 
tolikšnih sredstev. 
 
7. DANILO LONČARIČ 
Danilo Lončarič  je podal pripombo, ki je v prilogi predloga proračuna  (Prispele pripombe) glede 
asfaltiranja JP 947075 – Trčko Mlakar. 
 
Odgovor:  
Pripomba ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih sredstev. 
 
8. KODRIČ MILAN  
Kodrič Milan je podal pripombo, ki je v prilogi predloga proračuna  ( Prispele pripombe) glede 
prestavitve ceste JP 947014 Tenis -Brdo. 
 
Odgovor:  
Pripomba ni upoštevana, saj je najprej treba urediti lastništvo zemljišča. 
 
 
9. VAŠKI ODBOR MOSTEČNO – MATEJA ZUPANEC 
Vaški odbor Mostečno  - Mateja Zupanec je podala pripombe, ki so v prilogi predloga proračuna  
(Prispele pripombe)  
 
Odgovor:  
Pripombe glede asfaltiranja (1, 3 in 7) niso upoštevane, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti 
tolikšnih sredstev. 
Pripombi glede ugreznin in sanacije cestišča (2 in 5) bomo skušali upoštevati znotraj obstoječih 
proračunskih postavk. 
 
 
10. STANISLAV BRUMEC 
Stanislav Brumec je podal pripombo, ki je v prilogi predloga proračuna  (Prispele pripombe) glede 
pločnika od krožišča do Makole 92. 

 
Odgovor: 
 Pripomba ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti tolikšnih sredstev. 
 
11. ALJOŠA TOVORNIK 
Aljoša Tovornik je podal pripombo, ki je v prilogi predloga proračuna  (Prispele pripombe) glede 
sanacije ceste Spodnja Sveča-Dežno. 

 
Odgovor:  
Pripomba glede preplastitve cestišča ni upoštevana, saj v okviru proračuna ni možno zagotoviti 
tolikšnih sredstev. Manjše sanacije bomo izvedli v okviru obstoječih postavk. 
 
 
 
 


