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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 5. REDNE SEJE OS TER ODGOVORI NA 
VPRAŠANJA PRISPELA MED SEJO 
 
1. MARJAN DOVAR 
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole 
Marjan Dovar je glede odgovora o odloku o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole, 
predlagal, da se sprememba odloka obravnava na naslednji seji. 
 
Odgovor:  
Osnutek odloka je v obravnavi na 6. redni seji Občinskega sveta 
 
2. Nasipi v Majšperku 
Andrej Galun je vprašal kakšni bodo vplivi izgradnje nasipov v Majšperku na poplavnost pri nas. 
 
 
Odgovor: Gre za projekt, ki ga vodi Direkcija RS za vode. Po navedbah pristojnih iz DRSV je bila izdelana 
študija. Negativnih vplivov s strani širjenja poplavnega območja v bližino stanovanjskih objektov projekt ne 
bo imel. 
 
 
3. Redno vzdrževanje reke Dravinje 
Andrej Galun je dejal, da bi morali VGP Drava pozvati, da redno vzdržujejo strugo reke Dravinje. 
Marjan Dovar je dejal, da prihaja do zajedanja rek v kmetijska zemljišča in prihaja do nastanka škode za 
kmete. 
Stanko Jančič je pripomnil, da problem predstavlja tudi zaščita Nature. 
 
Odgovor: Dne 4.9.2019 je bil izveden sestanek s predstavniki DRSV in VGP Drava Ptuj na temo vzdrževanja 
vodotokov na območju občine Makole. Predstavniki so povedali, da se vzdrževalna dela izvajajo v okviru 
razpoložljivih sredstev in da je potreba po le teh iz leta v leto večja. Na območju občine Makole se v okviru 
rednega vzdrževanja izvaja košnja brežin vodotokov. Investicijskih vzdrževalnih del zadnjih deset let ni bilo. 
V kolikor se pojavi potreba po tej vrsti del je potrebno najprej izdelati strokovne podlage, z prikazom 
celovitega pregleda nad vodno problematiko in dela uvrstiti v plan dela za naslednja leta. Pri pripravi plana 
DRSV upošteva prioritetni vrstni red. 
 
 
4.STANKO JANČIČ 
 
Javna dela 
Stanko Jančič je izjavil, da podpira, da se zaposlijo javni delavci. Potrebovali bi nekoga ki bi lahko izvajal tudi 
dela električarja in vodovodarja. 
 
Odgovor:  
Preko javnih del se zaposlujejo predvsem težko zaposljive osebe. Ob razpisu za javna dela bomo poskusili s 
prijavo. 
 
 
5. Mag. DANILO LONČARIČ 
Stranski udeleženec 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da občina preveri status intervenienta - stranskega udeleženca v 
postopkih s področja vodnega območja. 
 
Odgovor: V skladu z 43. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) ima pravico udeleževati se postopka tudi 
oseba, ki izkaže pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek, zaradi varstva 
svojih pravnih koristi - stranski udeleženec. 
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Status stranskega udeleženca se ugotavlja v vsakem posamičnem primeru. Izkazan je če je zanj izkazana 
podlaga v materialnem pravnem aktu, če je zatrjevan s strani osebe (organ sam ne podeli statusa 
stranskega udeleženca) in je pravni interes obstoječ v trenutku uveljavljanja. 
 
Zakon določa, da ima stranski udeleženec v postopku enake pravice in dolžnosti kot stranka. To se  nanaša 
na njegove procesne pravice in še to le v okviru zagotavljanja varstva pravnih koristi stranskega udeleženca. 
Za razliko od stranke, stranski udeleženec v okviru upravnega postopka ne more zahtevati začetka 
postopka, saj se priključi že uvedenemu postopku, ne more biti zavezan za izvršitev odločbe, ne more 
umakniti zadeve in ne more vložiti pravnih sredstev razen pritožbe in obnove postopka. 
 
Občina se lahko kot stranski udeleženec vključi v postopke le, če je seznanjana z izvedbo postopka in 
obstaja javni interes. 
 
 
6.  ŠTEFKA SKLEDAR 
Zapisnik 
Štefka Skledar je vprašala kdaj bodo prejeli zapisnik s sestanka z društvi. 
 
Odgovor:  
Občina Makole ni bila sklicatelj tega sestanka, niti še zapisnika ni prejela. 
 
 
7. ANDREJ GABERC  
Zastave 
Andrej Gaberc je predlagal, da se nabavijo zastave, ki bi bile obešene ob praznikih.  Povedal je, da jih je 
Vaški odbor Mostečno pripravljen sam menjavati. 
 
Odgovor: 
Poskusili bomo zagotoviti sredstva za zastave v letu 2020. 
 
 
8. JURIJ PLAZNIK 
Podiranje Munga 
Jurij Plaznik je vprašal kdaj je predvideno podiranje Munga.  
 
Odgovor:  
Sredstva za rušenje bomo poskusili predvideti v proračunu za leto 2020. 
 
 
9. MARJAN DOVAR  
Natura 2000 
Marjan Dovar je predlagal, da bi se več županov združilo, za pridobitev dodatnih sredstev za Naturo 2000. 
 
Odgovor:  
Sredstva za takšna območja obstajajo (eden od zadnjih projektov, ki so bili izvedeni s pomočjo teh sredstev 
tudi na območju naše občine je projekt LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem), vendar pa so to 
sredstva na katera se občina kot sama ne more prijavljati, lahko daje le podporno okolje. Poudariti pa je 
treba, da znaša za Občino Makole delež površine občine, ki je pokrita z Naturo 2000 41,10 %. Kar 70 občin 
v Sloveniji ima večjo pokritost z Naturo 2000, od tega so 3 občine 100 % pokrite, še 12 pa jih ima pokritost 
nad 90%. 
 
 
 
10. Mag. DANILO LONČARIČ 
 
Ali je Most čez potok Ložnica - "Beli most", varen ( v prilogi kot pisno korespondenco navajam kataster 
poškodb, statični pregled,..) za vse vrste tranzitnega prometa/pešcev, ki poteka dnevno čez omenjeni most? 
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Odgovor: Za most čez potok Ložnica je bil izdelan Elaborat detajlnega pregleda konstrukcije 
premostitvenega objekta, katerega ugotovitve so, da je most močno dotrajan, da ga nima smisla obnavljati in 
da se predlaga novogradnja. Glede na dejansko stanje mostu pripravljavec elaborata predlaga omejitev 
uporabe. Prvi ukrep, ki se najpogosteje izvede je vzpostavitev izmeničnega promet, ki je že izveden. Kot 
drugi ukrep je bila izvedena omejitev prometa na največjo skupno maso 10t z izjemo za avtobuse.   
 
 
11. Mag. DANILO LONČARIČ 
 
Ali je Občina Makole naredila vse potrebno za varnost tranzitnega prometa/pešcev čez vse mostove, ki se 
nahajajo na območju Občine Makole in ali so vsi mostovi na Območju Občine Makole varni za vse vrste 
tranzitnega prometa/pešcev, ki poteka dnevno čez mostove na območju Občine Makole? 
 
Odgovor:  Na območju občine Makole se nahaja več mostov, ki so bili zgrajeni pred več leti, 
pogosto brez ustrezne projektne dokumentacije. V zadnjih treh letih je občina Makole naročila 
projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo mosta čez Dravinjo v Dežnem in Ložnico na 
Ložnici. Most na Ložnici je bil obnovljen v letu 2018 in kot tak ustreza kriterijem. Most v Dežnem je 
potrebno obnoviti, vendar je za to potrebno zagotoviti finančna sredstva. V letu 2019 sta bila 
detajlneje pregledana mostova Beli most na Ložnici in most v Varošu. Za Beli most je bila izdelana 
projektna naloga za pridobitev ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo. 
Ostali mostovi niso bili pregledani na opisan način. 
 
 
12. Mag. DANILO LONČARIČ 
 
Ali je Občina Makole ustrezno zavarovala območja okoli mostov - varovano območje, za mostove, ki jih je 
razglasila za zapuščene objekte? 
 
Odgovor: Kot zapuščen objekt občina Makole ni razglasila nobenega objekta oz. mostu. Ukinjena je bila 
zgolj kategorizacija javne poti v Ložnici, ki je vodila čez leseni most pri posestvu Ratajc. Predmetni most bo 
označen s prometno signalizacijo, ki opozarja na nevarnost in uporabo na lastno odgovornost.  
 
 
13. Mag. DANILO LONČARIČ 
 
RS, išče lokacijo za sežigalnico preko pristojnega ministrstva, v zvezi z navedenim predlagam, da Občina 
Makole preuči možnost umestitve sežigalnice na območju Občine Makole, v smislu dodane vrednosti za 
občino (novi infstraktrukturni projekti), kot tudi morebiten negativni vpliv na občanke/občane ter sam kraj oz. 
okolje in prostor. 
 
Odgovor:  
Zaradi ekonomičnosti naložbe se sežigalnice umeščajo na lokacije, kjer je v bližini veliko odjemalcev 
toplotne energije (velika zgoščenost gospodinjstev, industrija). Na območju Občine Makole takšnih območij 
ni, zato menimo da umestitev sežigalnice na tem območju ni smiselna. 
 
 
14. Mag. DANILO LONČARIČ 
 
OPN - razširitev območja za rekreacijo in šport pri obstoječem igrišču za veliki nogomet - Matjaž Kopše 
dopolni predlog, kot sva dogovorila v prostorih občine (izsek iz orto foto posnetka). 
 
Odgovor:  
Predlog bo obravnavan v postopku sprejemanja naslednje spremembe občinskega prostorskega načrta. V 
proračunu je potrebno zagotoviti sredstva za prostorsko planiranje. 
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15. Mag. DANILO LONČARIČ 
 
 
Komunalne storitve in voda - preuči se možnost znižanje cene komunalnih storitev in vode (ukinil so se 
ekološki otoki, skupna cena s primerljivimi sosednjimi občinami, glede na razpoložljive podatke, s katerimi 
razpolagam odstopa in sicer navzgor po sami ceni, ki jo plačujemo občanke in občani Občine Makole 
 
Odgovor:  
S strani Komunale Slovenska Bistrica je že bil predložen elaborat gospodarske javne službe ravnanje s 
komunalnimi odpadki, ki pa predvideva zvišanje cen. Glede tega je bilo predvideno, da se sestanejo župani 
občin, ki jih Komunala Slovenska Bistrica pokriva, vendar je potem Občina Slovenska Bistrica višje cene 
potrdila na občinskem svetu še pred tem sestankom. Trenutno čakamo še na elaborat gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo, nato pa bomo oboje dali v obravnavo občinskemu svetu. Pričakujemo, da bo do 
takrat že znano, kako bodo ravnale še druge občine. 
 
 
16. ZLATKA DVORŠAK 
dajem predlog/pobudo svetniške skupine SDS, da se pridružimo k projektu Evropske prestolnice , preko Visit 
Ravno polje, ker menimo, da to pomeni za razvoj turizma na področju Občine Makole priložnost, ki je ne 
smemo zamuditi in jo bomo težko izkoristili sami kot Občina oz. preko kake druge organizacije. 
 
Prav tako predlagamo, da se v okviru proračuna Občine Makole, zagotovijo potrebna sredstva za priključitev. 
 
Odgovor:  
Organizatorje prijave za projekt Evropske prestolnice Ptuj smo kontaktirali in izrazili naš interes. Trenutno 
čakamo na odziv. 
 
 
 


