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Številka:900-8/2019 
Datum:11.12.2019
 
 

Z A P I S N I K 
7. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 11.12.2019 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: Štefka Skledar, Andrej Gaberc, mag. Danilo Lončarič, Zdravko Krošl, Stanko Jančič, 

Zlatka Dvoršak, Jurij Plaznik, Marjan Dovar, Franc Skledar, Andrej Galun, Diana Železnik 
• Odsotni: - 
• Mediji: Marjeta Klajnšek, Milan Sternad, Mojca Vtič 
• Drugi: mag. Igor Erker, Mojca Vantur, Vanja Šimenko, Maksimiljan Tramšek, Dušan Moškotevc, 

Stanislava Stegne, Alenka Romih, Jasmin Kaljun, Adi Doberšek, Beno Toplak; Klara Toplak, Erika 
Iršič 

 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.03 . 
Župan pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih 10 svetnikov. Manjka mag. Danilo Lončarič. Svet je sklepčen. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlagan je sledeči dnevni red: 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 6. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnikov 6. redne seje, 1. izredne seje in 2. dopisne seje  sveta. 
4. Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 

Makole 
5. Predlog povišanja cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Otona Župančiča Slov. Bistrica za 

šolsko leto 2019/2020 s 01.01.2020 
6. Zaključni račun proračuna Občine Makole za leto 2018 
7. Predlog Proračuna Občine Makole za leto 2020 
8. Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole  
9. Odlok o ustanovitvi  javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 
10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
11. Razno 

- Informacija o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 
2019 
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Župan je povedal, da bo vmes še prišel predstavnik pošte ter Beno Toplak iz Zavoda Ma-Kole. 
 
Dnevni red 
10 ZA 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 6. redne seje v razpravo. 
 
Glede gnojnice je vprašal Jurij Plaznik, ne Stanko Jančič. 
 
Župan je dal zapisnik 6. redne seje v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen. 
 
 
 
Župan je podal zapisnik 1. izredne seje v razpravo. 
 
Župan je dal zapisnik 1. izredne seje v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen 
 
 
Župan je podal zapisnik 2. dopisne seje v razpravo. 
 
Župan je dal zapisnik 2. dopisne seje v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen 
 
 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
 
Župan predal besedo predstavnikoma Komunale. 
 
Maksimiljan Tramšek je na začetku predstavil kaj se dogaja na področju odpadkov. Manil je, da kot država 
nimamo strategije. Zadeve se peljejo v okviru predpisov države. Trenutno veljajo cene iz leta 2013. Od leta 
2013 do konca leta 2018 se je za enkrat povišala količina odpadkov. Povedal je, da se mešani komunalni 
odpadki, embalaža, odpadki v zbirnih centrih in nevarni odpadki vsi preračunajo na zeleni zabojnik. V tem 
času je prišlo tudi do izgraditve CERO, ustanoviteljice prejemajo najemnino. V letu 2016 je prišlo do 
spremembe uredbe , ki določa, da se po sortiranju odpadki ne smejo več odlagati, ampak gredo v sežig. 
Odpadki se vozijo na Slovaško in Dunaj. Cena je narasla in še tudi dalje raste. 
 
Dodal je, da je odlaganje odpadkov upadlo. V letu 2017 prvič večja izguba, ki se je pokrila iz tržnih 
dejavnosti. V letu 2018 negativni rezultat. Do konca prve polovice 2019 preko 880.000 EUR izgube. Delajo 
na racionalizaciji. 
 
Dušan Moškotevc je  predstavil cene, stroške sežiga, ter dodal, da izkoriščenost CERO vpliva na višino 
najemnine. Stroške skušajo imeti pod kontrolo. Elaborat je takšen kot je predpisan. Na položnici se bosta 
spremenili količina in cena. Cena bo dejansko nižja, močno pa se poveča količina.  Prej je bilo 35 kg, sedaj 
60 kg. Odloži se precej manj, zaradi sežiga. Predstavil je še izračun glede biološki odpadkov. Problem 
komposta, da je druge stopnje kvalitete in tako ni primeren za vrtove.  
 
Za surovine kot so papir, ni več prevzemnikov. Cene odkupa sp padle skoraj na nič. Pri smeteh je cena po 
vseh občinah, kjer izvajajo  storitev, enaka. Podal je primerjavo tudi drugih občinah. Manjše je število 
odvozov mešanih komunalnih odpadkov, dodatni odvozi za papir in steklo. 
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Maksimiljan Tramšek je povedal, da je zvišanje bilo potrebno že leta 2018. Takrat politično to ni bilo 
sprejemljivo. 
 
Franci Skledar je vprašal koliko se je prihranilo z spremembo odvoza. 
 
Maksimiljan Tramšek je odgovoril, da so sedaj po dinamiki prevozi enako pogosti in, da zaradi tega ni 
prihranka. Izpostavil je problematiko ekoloških otokov. Notri polno smeti, ki tja ne spadajo. Še vedno se 
pojavljajo problemi v večstanovanjskih stavbah. Poudaril je pomen procesa prevzgoje ter dobrega dela v 
vrtcih in šolah. Kot družba se je potrebno ozavesti glede ravnanja z odpadki. 
 
Franci Skledar je menil, da je to na podeželju urejeno, problem pa je dostop z težkimi tovornjaki. 
Maksimiljan Tramšek  je povedal, da so odjemna mesta ostala. Izpostavil je problematiko poslovnih 
uporabnikov. 
 
Marjan Dovar je dejal, da je bilo lani precej več odvozov. Uporabniki plačujejo po vrečki, saj če se jih porabi, 
je treba nove kupiti. Sprašuje kao lahko šola proda papir, oni  ga pa ne morejo. Enako velja za železo. Ne 
strinja se z podražitvijo, saj prihaja kriza. 
Maksimiljan Tramšek  je povedal, da so dodatni prevozi stekla in papirja. Papir , ki ga zberejo je večinoma 
karton in odpadni papir. Dolžni so ga predati embalažnim družbam. Večinoma imajo tako le karton, kjer je 
trenutno cena  na trgu 1 EUR za tono.  Glede železa je povedal, da jim ga precej prej odpeljejo. Varnostnik 
je na odlagališču zaradi reda in zaščite zaposlenih. Pojavljale so se verbalne grožnje zaposlenim. Sedaj je 
urejena vstopna in izstopna kontrola. Uporabniki lahko dvakrat letno pripeljejo odpadke. 
 
Zlatko Dvoršak je zanimalo kakšna je kontrola nepravilnega ločevanja odpadkov . 
Maksimiljan Tramšek, da se gre najprej v proces obveščanja, največje težave so pri večstanovanjskih 
objektih. Vključi se tudi komunalna inšpekcija. Ne izvaja se samo represija. Precej je treba delati tudi na 
vzgoji. Povabil je občinske svetnike, da pridejo pogledati stanje na sortirnici. 
 
 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so žalostni, ker so večje težave v mestih, cene pa se dvignejo povsod. 
Maksimiljan Tramšek  je dejal, da so povsod enake cene. Nekateri kraji so bližje, precej manjši stroški 
odvoza. 
Dušan Moškotevc je dejal, da je problem, ker je to obvezna služba. Pravile igre določajo občinski odloki.  
 
Župan je še dodal, da je nekaj ekoloških otokov tudi pri nas bilo v slabem stanju. 
 
Marjan Dovar je izpostavil problematiko nekaj občanov, ki niso prejeli vrečk. Bi rad najprej videl sortirnico, 
šele nato potrdil. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 
 

1. 
Občinski svet Občine Makole potrjuje Elaborat oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne 
službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Makole, ki ga je predložil izvajalec javne 
službe Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.. 

 
 

2. 
Potrdijo se naslednje obračunske cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki: 
 
1. Cene storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki: 
 
Cena zbiranja komunalnih odpadkov:   0,15015 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov: 

0,00250 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
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Cena obdelave komunalnih odpadkov:   0,08935 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov: 

0,02509 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena odlaganja komunalnih odpadkov:   0,05183 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov:  

0,06667 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
2. Storitve ravnanja z biološkimi odpadki: 
 
Cena zbiranja bioloških odpadkov:   0,04333 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov:  

0,00000 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena obdelave bioloških odpadkov:   0,02800 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture obdelave bioloških odpadkov:  

0,02533 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 

3. 
Cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 01.01.2020. 
 

 
 
4 glasovi ZA, 5 glasov PROTI. Sklep ni sprejet. 
 
Maksimiljan Tramšek  je dejal, da se bodo stroški bodo prekalkulirali v najemnino. Stroške bo krila občina. 
Prihodki iz najemnin za občino bodo zato manjši. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan predal je besedo predal predstavnicama vrtca. 
 
Stanislava Stegne je povedala, da so stroški porasli zaradi porasta plač, na kar nimajo velikega vpliva. 
Izpostavila je racionalno ravnanje na drugih področjih. Predstavila je vrtec, kjer je 260 zaposlenih, 79 
oddelkov. Vrtec deluje v 15 enotah na 22 lokacijah. Glede cen je predala besedo Alenki Romih. 
 
Alenka Romih je predstavila izračun cene. Plače v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami. Cena 
nazadnje spremenjena 01.01.2018. 01.01.2019 se je plačni razred za vse zvišal za 1 razred, 01.12. je  
ponovno  prišlo do povišanja. Nekaj zaposlenih je tudi napredovalo. Vse to ni v sedanji ceni. Skupaj pa 
pomeni kar 7,2 % povišanje mase plač. 
 
Stanislava Stegne je podala še primerjavo s cenami programi drugih občin. Povedala je, da so njihove cene 
med najnižjimi. 
 
Zlatka Dvoršak je vprašala, da glede nato, da je ministrstvo odobrilo dvig plač, koliko je za to prispevalo. 
Alenka Romih je povedala, da so vrtci financirani iz plačil staršev in financiranja občin. Le drugega otroka 
financira Ministrstvo.  
 
Marjan Dovar je vprašal zakaj so procentualno različni dvigi. 
Alenka Romih je odgovorila, da je to odvisno od tega katere vzgojiteljice so v posameznih oddelkih. 
 
Andrej Gaberc je ugotovil, da bo večinoma morala to pokriti občina . Na letni ravni približno 12.000 do 
15.000 EUR, starši pa nekje 4.000 EUR vsi skupaj. 
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Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 
55/17), 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo ((Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in določil 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   , sprejel 
 
 

S K L E P 
o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica  na območju občine Makole 

 
 

1. člen 
 

CENE PROGRAMOV VRTCEV SO: 
 

Vrsta programa 
Cena programa v 

EUR 

Prvo starostno obdobje  448,90 

Drugo starostno obdobje  324,49 

Kombinirani oddelek  377,06 

 
2. člen 

 
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini 

 

Obroki Dnevno v EUR 

Zajtrk  0,30 

Malica 0,20 

Kosilo 0,69 

Skupaj 1,19 

 
 

3. člen 
 

Starši otrok, za katere je Občina Makole po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 01. julija do 31. 
avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. 
Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem 
odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila določenega z odločbo. 
 
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Makole po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat 
v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma 
poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge staršev 
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z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Makole obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi 
plačila. 
 
 

4. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" 
Slovenska Bistrica na območju občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2018). 
 

5. člen 
 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin, uporablja pa se od 
01. 01. 2020 dalje. 

 
 
 
7 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo članoma Nadzornega odbora. 
 
Jasmin Kaljun je povedal da končnega poročila še ne more predstaviti, saj se le ta še usklajuje. Niso 
pregledali večjih projektov, več manjših. Občinsko upravo prosili, da se pripravi vso dokumentacijo. 
Zahtevane podatke je občinska uprava pripravila. Izpostavil je pomembnejše splošne ugotovitve. Občina 
posluje nekako v skladu s pričakovanji.  
 
Mag. Danilo Lončarič je  prišel na sejo ob 18.20. 
 
Jasmin Kaljun je opozoril na napako pri civilni zaščiti. 
Mojca Vantur je pojasnila, da gre za napako poveljnika civilna zaščite. 
 
Jasmin Kaljun je opozoril na neskladje naročenih priponk z veljavnim  Odlokom o grbu in zastavi Občine 
Makole. 
 
Jasmin Kaljun je izpostavil vodenje gradbenega dnevnika pri režijski delih. 
Mojca Vantur podala obrazložitev.  
 
 
Jasmin Kaljun je podal splošno mnenje, da niso ugotovili prekoračitve sredstev, je pa kup površnosti.  
Manjka mu sledljivost. 
 
Adi Doberšek je podal še mnenje  glede dostave dokumentov. 
 
Župan je dejal, da se zaključnega računa ne bo potrjevalo, dokler ni končnega poročila. 
 
 
Dodatna točka 
 
Seji so se pridružili Beno Toplak in Klara Toplak iz Zavoda Ma-kole, ter Erika Iršič iz Pošte Slovenije. 
 
Beno Toplak je predstavil delovanje zavoda.. Predstavil  je projekte, ki jih izvaja Zavod. Nato je predstavil 
projekt d Pošto Slovenije, po katerem bi Zavod prevzel delovanje pogodbene pošte v Makolah. Pošta sma je 
nerentabilna. Nujno je, da so poleg pošte še dodatni projekti zraven, imeli bi sejno soba za Zavod, uvedla bi 
se Info točke ali TIC. Ta bi skrbel zato, da se prireditve ne prekrivajo. Sedaj se razni dogodki podvajajo. 
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Erika Iršič je predstavila načrte Pošte Slovenije. Pošta preoblikuje poslovalnice v pogodbene pošte. V 
občinah mora pošta biti kot kontaktna točka. Če pošta ne gre, tudi pogodbena pošta ne more pozitivno 
poslovat. Najti je treba sinergijo z nekom, ki ima že neko dejavnost.  Kot prednost pogodbene pošte je 
navedla daljši odpiralni čas.  
 
Beno Toplak je povedal, da Občina tega ne more izvajati, lahko edino če ustanovi javni zavod. 
 
Andrej Gaberc je vprašal kakšna je finančna konstrukcija, če dve uri delovanja krije Pošta. Zanima ga ali 
mora potem razliko prevzeti občina. 
 
Erika Iršič je povedla, da je osnova za kritje ustvarjen promet. 
 
Beno Toplak je dejal, da Zavod od občine ne želi imeti ničesar za delovanje pošte. Hkrati z pošto se pa 
uvede TIC. 
 
Andrej Gaberc je vprašal kakšno je breme za občino. 
 
Marjan Dovar je vprašal  koliko ur bi delovala pošta ter kaj se zgodi če po pol leta ugotovi, da takšno 
poslovanje ni rentabilno. 
 
Andrej Gaberc  je ponovno vprašal kakšna bo cena dejavnosti TIC. 
 
Beno Toplak je povedal, da  Zavod pričakuje, da bi na razpisu za TIC  na mesečni ravni pridobil približno 300 
EUR.  
 
 
Mag: Danilo Lončarič je vprašal kdaj je bila prvič odprta zadeva glede pogodbene pošte. 
Župan je povedal, da je bilo to pred tremi leti. 
 
Beno Toplak je dejal, da se je tako po treh letih našla rešitev, ki je možna. 
 
Župan je dejal, da je  to državna zadeva. Ni pravilno, da pošta  to preloži na občine. Župan se je zahvalil 
gostom za predstavitev. 
 
Ob 19.13 je seja prekinjena. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Seja se nadaljuje ob 19.25. 
 
Župan je povedal, da je svetniška skupina SDS vložila amandmaje. Skupaj kar 73 amandmajev. Kvantiteta 
je velika. Komentiral bo tabelo z pregledom predlaganih sprememb na postavkah. Nekatere stvari v 
amandmajih se ne skladajo.  
 
Župan je podal pripombe na amandma po posameznih postavkah. Amandmaji finančno niso usklajeni in jih 
ne moremo upoštevati. 
 
 
Zlatka Dvoršak je povedala, da so vloženi amandmaji, zaradi presenečenja, da so dali prednost šoli. Dejala 
je, da se zavzemajo za ta projekt. Šola rabi kuhinjo in jedilnico. Dodala je, da 2020 poteče en kredit. Župan 
je bil na začetku mnenja, da takšna investicija ni vzdržna. Večina svetnikov je zato proti obnovi. Predlaga, da 
bi se skupaj usedli in se najde rešitev. 
 
Dosti predlogov, ki so jih podali je enakih kot je bilo v 1. predlogu proračuna za 2020. Stvari bi se lahko 
drugače ocenile. Določene stvari prav da se naredijo. 
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Glede vaških odborov je Župan poudaril samo negativne stvari. Če pa vprašamo občane, pa so zadeve 
stekle in se je marsikaj naredilo. Ni samo negativno. 
 
 
Zdravko Krošl je predstavil presežke po posameznih vaških odborih. 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so  za vse so morali predložiti predračune. Ni ji jasno zakaj  je prišlo do 
prekoračitev. 
Zdravko Krošl je podal pojasnilo. Dela je bilo treba izvesti kvalitetno do konca. 
 
 
Zdravko Krošl je še pripomnil, da so v amandmajih vzeli tudi iz asfaltiranja javnih poti in dali vaškim 
odborom. 
 
Marjan Dovar je pripomnil, da se je pred leti  pri cesti skozi Varoš Zdravko Krošl zmotil za večkratnik glede 
višine investicije.. 
 
Stane Jančič je menil, da je cesta Pečke - Slovenska Bistrica namenjena vsem občanom, in ni samo za 
Pečke, Mostečno ter Ložnico. Dosti se je namenilo za hribovske kraje. 
 
 
Župan je prebral obrazložitev zakaj je predlagal proračun, kot ga je. Šola mu je tukaj prva prioriteta. Tudi Beli 
most je pomemben in ga spremljamo.  
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da je šola tudi njim prioriteta. Ne razumejo pa zakaj je šola izvedla projekt Wifi, ter 
komentirala na novo  zaposlenega učitelja glasbe.  
 
Člani sveta so debatirali glede kadra v šoli.  
 
Zlatka Dvoršak je menila, da naj šola porabi denar za prave stvari, ter da ne zapravlja denar za nepotrebne 
stvari. 
 
Jurij Plaznik je povedal, da je on podal predlog, da se zgradi novogradnja proti Mungota. 
 
Franci Skledar je menil, da je spodnji del šole treba vsaj sanirati. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da noben od svetnikov ni bil za sanacijo v kleti. Glede vaških odborov je 
povedal, da je bilo tudi  sodelovanje z Odborom za okolje in prostor. Največ sredstev je bilo za Stari Grad,. 
Glede ceste Pečke-Slovenska  Bistrica je menil, da je od vseh nas. Ljudje, ki so vsakodnevno odvisni od te 
ceste. Meni, da je treba najti pravi način glede uskladitve proračuna. 
 
Marjan Dovar je dejal, da ni za jedilnico na hodniku, tudi nov projekt je samo razširjen hodnik. 
 
Marjan Dovar je glede postavljenih znakov za omejitev na mostu povedal, da se ne upoštevajo.  
Stane Jančič je vprašal kje se naj šofer tovornjaka sploh obrne. 
 
Mojca Vantur je predlagala, da se naroči študija, kakšno obremenitev most sedaj prenese. 
Zlatka Dvoršak je  menila, da bi to bil samo dodaten strošek. 
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Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občina Makole za leto 2020 z obveznimi prilogami. 
 
4 glasov ZA, 6 glasov PROTI. Sklep ni sprejet. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je povedal, da se je upošteval predlog Marjana Dovarja. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v občini Makole. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
 
Župan podal predlog v razpravo 
 
Marjan Dovar je vprašal ali smo mi zavezani za kritje izgube. V lekarni se ustvarja presežek. Meni, da je 
najprej potreben dogovor glede izgube, nato sprejem odloka. 
 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejme Odlok o ustanovitvi  javnega lekarniškega zavoda Lekarna 
Slovenska Bistrica. 

7 glasov ZA, 0 glasov PROTI. 
 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
10.1 Zamenjava zemljišča 
Štefka Skledar: Kako daleč je z zamenjavo zemljišča parcelna št. 1506/3, k.o. Štatenberg, ki je del javne poti 
JP 947002, s privatnim zemljiščem parc.št. 1426/4, k.o. Štatenberg. Parcelacija obeh zemljišč je bila 
izvedena marca 2017 leta z namenom, da se z zamenjavo olajša gradnja nove stavbe na parc.št. 1428, k.o. 
Štatenberg in istočasno izboljša prevoz po navedeni javni poti. Po dobljenih informacijah s strani lastnikov 
zemljišč ob navedeni javni poti, zamenjava še vedno ni rešena. Novogradnja pa je že zgrajena do prve 
plošče, samo gradbišče pa je poseglo na navedeni del javne poti. Zaradi nastale situacije JP 947002 ni več 
uporabna za spodnje lastnike zemljišč. Nastali problem je treba takoj rešiti. 
Prosim za pisni odgovor s terminsko navedbo posameznih aktivnosti in kdaj bo sprejet sklep o izvzemu 
parc.št. 1605/3, k.o. Štatenberg iz javnega dobra da se bo lahko izvršila zamenjava. 
 
10.2 Internetni pristop 
Štefka Skledar: Kdaj bo omogočen internetni pristop preko optičnega kabla? 
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Resno delo na internetu zahteva hiter in kvaliteten dostop, kar pa omogoča predvsem optični prenos. 
 
10.3 Indeks razvojne ogroženosti 
Štefka Skledar: Indeks razvojne ogroženosti (IRO) se v občini Makole od leta 2009 do 2019 poveča iz 0,84 
na 0,86, kar pa znaša le 2,3 %. Predlagam, da občinska uprava pripravi plan razvoja občine za naslednjih 5 
oziroma 10 let ob upoštevanju vseh 14. kazalcev IRO. Izmed sedmih občin v Halozah, imata manjši indeks 
le občini Podlehnik in Zavrč, vse ostale pa imajo višjega. 
 
 
10.4. Podjetniška iniciativa 
Štefka Skledar: Podatki o podjetniški iniciativi v Halozah v letu 2014 nam kažejo, da je v naši občini 56 
podjetij na 1.000 prebivalcev. Na nivoju Republike Slovenije je 90 podjetij, na nivoju Podravja pa 78. Med 
sedmimi haloškimi občinami je naša občina na visokem drugem mestu. 
Zaradi tega predlagam, da se za naslenje petletno obdobje skliče razvojna problemska konferenca na katero 
se povabijo vsi podjetniki iz naše občine in povedo, kakšne načrte in pričakovanja imajo v naslednjem 
srednjeročno obdobje. 
 
 
10.5 Prepovedano parkiranje na trgu 
Marjan Dovar je menil, da se z znakom za prepovedano parkiranje na trgu v Makolah dodatno zavira 
gospodarstvo. Meni, da bi se lahko parkiranje dovolilo z omejitvijo na 2 uri. 
 
 
10.6 Parkiranje 
Stanko Jančič je kritiziral stanje parkiranja v Makolah v petek in soboto zvečer. Predlaga, da naj takrat pride 
redar. 
 
 
10.7 Javna rasvetljava 
Stanko Jančič je predlagal, da se postavijo luči javne razsvetljave na enosmerno cesto proti vrtcu 
 
 
10.8 Celostna strategija prometa 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da občina razmisli o celostni strategiji prometa.  
 
 
10.9 Obrtno-športna cona 
Mag. Danilo Lončarič je podal pobudo za spremembo OPN - pod dvorcem Štatenberg se naj predvidi obrtno-
športna cona 
 
 
10.10 Komunalni prispevek 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal določitev komunalnega prispevka v višini 1 EUR. 
 
 
10.11 Javno zasebna partnerstva 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj se razmisli o modelih Javno zasebnih partnerstev.  V sosednji 
občini  bodo tako prenovili komplet igrišče. 
 
 
10.12 Vrtec Makole 
Mag. Danilo Lončarič je zanimalo kakšni so bili prihranki glede novogradnje vrtca 
 
 
10.13 Izjava 
Zlatka Dvoršak je pripomnila, da jo je zmotila izjava direktorja občinske uprave glede Mungota , da še 
nimamo načrta. 
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10.14 Zavesa na odru 
Jurij Plaznik je predlagal, da se nabavi dodatna Zavesa na odru v domu krajanov. 
 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.53. 
 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


