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Številka:900-3/2019 
Datum:20.06.2019
 
 

Z A P I S N I K 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 20.06.2019 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 
• Drugi: mag. Igor Erker, Matjaž Kopše, Mojca Vantur, Vanja Šimenko, dr. Janez Petek,  Jožefa Lešnik 

Hren dr.med., spec.šol.med., Sonja Breznik, Durič Andrej 
 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.00. 
Župan pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih vseh 11. svetnikov. Svet je sklepčen. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je predlagal, da se predlagani dnevni red spremeni tako, da se glasi: 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 5. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 4. redne seje sveta 
4. Organizacija  mrliško  pregledne službe v občini 
5. Vloga lokalnih energetskih organizacij – Sodelovanje med Občino Makole in LEA Spodnje Podravje 
6. Predstavitev s področja turizma 
7. Predlog Proračuna Občine Makole za leto 2020 
8. Odlok  o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila  
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica  – I. obravnava 
10. Popravek Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških občin«  
11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 2019 - DOPOLNITEV  
12. Kadrovske zadeve 

- Imenovanje predstavnika Občinskega sveta Občine Makole v Svet interesne zveze občin 
»Zveza Haloških občin« 
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13. DIIP Ureditev kuhinje in jedilnice v OŠ Anice Černejeve Makole  
14. DIIP – Most Varoš 
15. DIIP – Most Strug 
16. DIIP – Sofinanciranje gasilskega avta 
17. DIIP – Beli most Ložnica 
18. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
19. Razno 

- Športno igrišče Makole 
- Projekt WiFi4EU 
- Prodaja stanovanj 
- Razpis za asfaltiranje v letu 2019 
- Poslovni čas Pošte v Makolah 

 
Predlagani dnevni red je dan v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je predal dnevni red v potrditev. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 4. redne seje v razpravo. 
Razprave ni bilo. 
 
Župan je dal zapisnik 4. redne seje. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je predal besedo Jožefi Lešnik Hren, direktorici Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. 
 
Jožefa Lešnik Hren je predstavila zakonsko podlago za izvajanje mrliško pregledne službe. Izvajajo jo 
zdravniki. Zadnjih 20 let  to opravljajo dežurni zdravniki. Leta 2015 je bil sprejet novi pravilnik o Nujni 
medicinski pomoči, ki se ne sme več mešati z drugimi deli, tudi z mrliško pregledno službo ne. Dispečerski 
center je te pogoje še zaostril. Izvaja se trenutno tako, da oglede opravijo zdravniki po končanem dežurstvu. 
Predlog nove ureditve na način, da je en zdravnik v stalni pripravljenosti. Sedaj je čakalna doba namreč 
predolga. Po dežurstvu zdravniki niso več pripravljeni delati. Od 01.07 bi bila mrliško pregledna služba 
ločena, sredstva za pripravljenost niso tako visoka kot naj bi bila po kolektivni pogodbi. Občina Slovenska 
Bistrica je tak sklep sprejela. 
 
Župan odprl razpravo. 
 
Marjan Dovar je dejal, da bi glasoval potem, ko bi vse druge občine sprejele.  
 
Jožefa Lešnik Hren mrliško pregledno služba mora biti urejena.  
 
Stanko Jančič je dejal, da če imajo druge občine to urejeno, bi tudi za Makole moralo veljati. 
 
Igor Erker je dejal, da je še vedno v veljavi pogodba prejšnje skupne občine Slovenska Bistrica. 
 
Jožefa Lešnik Hren je povedala, da je mrliško pregledna služba zelo neenotno urejena.  
 
Župan predlaga sprejem. 
 
Franci Skledar je dejal, da se vedno vrtimo okoli financ. Stroški predlagane ureditve se mu ne zdijo tako zelo 
visoki. 
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Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

I. 
Občinski svet Občine Makole soglaša, da  javni zavod Zdravstveni dom  Slovenska Bistrica, organizira in izvaja  mrliško 
pregledno službo od 01.07.2019 v okviru pripravljenosti  pooblaščenih zdravnikov. 
 

II. 
Občinski svet Občine  Makole  daje soglasje  k naslednjim cenam  storitev za opravljanje mrliško pregledne službe 

 
Storitev    št. točk 

Pripravljenost zdravnika/ dan 10,6 
Navadni mrliški  pregled 24,80 
Mrliški pregled na zahtevo  organa pregona 44 
Mrliški pregled v soboto, nedeljo, ob praznikih , ter nočni (  od 20.00 do 
07.00 ) 

49,50 

kilometrina na delo in iz dela se zdravnikom obračunava v višini 8% 
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer, 

 

kilometrina med delom se zdravstvenemu domu obračunava v višini 18% 
neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer,  

 

uporaba službenega vozila in opreme za pregled  5 
administrativni stroški Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica za opravljen  
pregled 

10 

 
6 glasov ZA, 3 glasovi PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo dr. Janezu Petku. 
 
Dr. Janez Petek je predstavil LEA Ptuj. Povedal je, da aktivnosti vzpodbuja Evropska komisija. Organizacije 
so bile ustanovljene po statističnih regijah. Država zahteva določene aktivnosti od občin, ki jih je treba 
opraviti. Potrebno je poročati o aktivnosti občin. Izdelujejo so Lokalne energetske koncepte, izvajali 
poročanje po sanacijah, podajali strokovne obrazložitve.  Niso javna agencija, imajo javno pooblastilo. Letos 
dodatna zahteva o poročanju porabe energentov. Z Občino Makole bogata zgodovina sodelovanja - izdelan 
Lokalno energetski koncept, sanacija javnih stavb (šola), izvajanje energetskega upravljanja. Osnova za 
energetsko obnovo so energetski pregledi. 
 
Sprejeti bo treba nov lokalni energetski koncept, ki ima dodatne zahteve. Za obdobje 10ih let. Išče si vire za 
sofinanciranje. Skušajo dobiti tudi druga sredstva.  
 
Marjan Dovar je vprašal, kaj pomeni če so svetniki znižali postavko 
 
Dr. Janez Petek je povedal, da imamo sklenjeno pogodbo. Če jo občina prekine, bo prišel na občino 
energetski inšpektor, ki bo naložil občini, da si to področje uredi. 
 
Marjan Dovar je vprašal kako je s sofinanciranjem obnove stanovanj, ki so v lasti  občine. 
 
Dr. Janez Petek je za energetsko sanacijo omenil Eko sklad, ki sofinancira investicije  20 do 25%. 
 
Jurij Plaznik je vprašal ali so oni edino podjetje, ki se ukvarja s tem področjem. 
Dr. Janez Petek je odgovoril, da so teritorialno razdeljeni, bližnje agencije so še v Mariboru, Murski Soboti in 
Celju. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal do kdaj je treba izdelati nov energetski koncept. 
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Dr. Janez Petek je dejal, da stari velja do 2021, vendar je država obljubila EU nekatere ukrepe s katerimi bo 
pritisnila na občine. Roka še ni do kdaj. Sedaj velja do sprejema državnega lokalnega energetskega 
koncepta. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal koliko kohezijskih sredstev je s tega področja prišlo do sedaj v Občino 
Makole. 
Dr. Janez Petek je dejal, da je tukaj pomembna vloga občine, če ima ustrezne objekte, ki jih lahko prijavi na 
razpis. Pri kohezijskih sredstvi pa je pripomnil, da če objekt ni v stalni uporabi, ga ni možno prijavljati na 
kohezijo. V prihodnosti bodo sredstva za pametne vasi in elektro mobilnost. 
 
Mag. Danilo Lončarič  je ugotovil, da trenutno nimajo nobenega konkretnega projekta za Občino Makole. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
 
Sonja Breznik je predstavila projekt Visit Ravnopolje. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil na kratko, predvidene investicije v jedilnico in kuhinjo osnovne šole, sofinanciranje 
investicije v regionalno cesto v Pečke, sofinanciranje nabave gasilskega vozila. 
 
Franc Majcen je povedal, da denarja za vse kar bi radi, zmanjka. Proračun mora biti vzdržen. Radi bi naredili 
še več. Ni to, da se česa drugege ne bi želelo dati noter, ampak zmanjka sredstev. 
 
 
Stanko Jančič je kot predsednik Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo podal pripombe 
glede košnje, zimske službe in koncesionarja za vzdrževanje cest. Glede proračuna je dejal, da bi imeli več 
sredstev za ceste, 
 
Zlatka Dvoršak je kot predsednica Odbora za gospodarstvo in finance žalostna, da na seji ni bilo župana ali 
podžupana. Pripombe na proračun so bile podane na seji. 
 
Diana Železnik je povedala, da Odbor za  družbene dejavnosti ni posebej obravnaval proračuna 
 
Matjaž Kopše je glede pogodba z gasilsko zvezo povedal, da je letna  in se usklajuje. 
 
Marjan Dovar je vprašal kaj bi predvideni javni delavci delali , če ni predvidenih materialnih stroškov za njih. 
Zlatka Dvoršak je menila, da letos ponovno ne bi bili upravičeni za javnega delavca. 
 
Župan je predstavil delo režijskega obrata. 
Mojca Vantur je povedala, da se pretežen del manjših investicij izvaja z našimi delavci. Povedala je, da en 
sam težko dela, čaka se s sanacija plazu, selitvijo prostorov… 
 
 
Marjan Dovar je glede koncesije za vzdrževanje cest dejal, da imamo platno in škarje in rokah, saj smo mi 
plačniki, nekatera dela treba zahtevati od koncesionarja. Za nekatera del bi se lahko najelo študenta. 
Mojca Vantur  je povedala, da je trenutno težko najti na trgu študenta, ki bi bil pripravljen opravljati takšna 
dela. 
 
Mag. Danilo Lončarič je polemiziral, da na sejah Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo in 
Odbora za družbene dejavnosti ni bil prisoten župan ali direktor občinske uprave. Menil je, da morajo pri 
pripravi proračuna sodelovati čim širši krog ljudi. 
Igor Erker je pojasnil, da predlog proračuna poda župan,  odbori  pa nato obravnavajo predloženo gradivo in 
podajo svoje pripombe in predloge. 
Zdravko Krošl je dejal, da v prejšnjih mandatih na sejah odborov ni bil prisoten župan ali podžupan. 
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Marjan Dovar je dejal, da je v drugem mandatu prejšnjega župana, le-ta bil na sejah odborov. 
 
Andrej Gaberc je menil, da je sredstev za ceste malo ter, da bi potrebovali javna delavce za sanacijo in 
vzdrževanje cest.  
 
Mag. Danilo Lončarič je ugotavljal, da glede  na indeksacijo  proračun ne sledi potrebam na področju cest. 
Franci Skledar je menil, da če se ne izvajajo redna vzdrževanja, nastanejo še višji stroški. 
 
 
Stanko Jančič je menil, da od marca do novembra bi bilo potrebna imeti javnega delavca za čiščenje. Pa tudi 
pozimi bi imel delo. 
 
Župan je vprašal svetnike kdo je za javne delavce. 
6 svetnikov se je opredelilo ZA. 
 
Zlatka Dvoršak  je pripomnila, da nekaj sredstev je bilo predvideno za  študentsko delo.  
 
Franci Skledar je dejal, da naj se opravi pregled vseh predlogov vaških odborov kaj je za popraviti.  
 
Župan je menil, da je svetniška skupina SDS preveč črnogleda in to kar počnejo, ni sodelovanje. V nekaterih 
primerih se obnašajo kot, da so tudi občinska uprava ali župan. 
 
Marjan Dovar je predlagal, da se gre skozi proračun.  
 
Zlatka Dvoršak je županu odvrnila, da je res, da ni vse tako črno, skupaj z podžupanom se je uspelo tudi s 
projektom poslovilnega objekta.  
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da diskusija ne sme preiti na osebno raven. Proračun je politični konsenz. Ne 
mora se strinjati, da se vaškim odborom nameni samo ostanke proračuna. Kuhinja z jedilnico osnovne šole 
preveč zažreta v proračun  
 
Igor Erker je povedal, da sta jedilnica in kuhinja glede na predvideno zadolžitev in uporabo sredstev iz 23. 
člena ZFO-1, finančno nevtralna na celoten proračun.  
 
Župan je poudaril, da je on predlagatelj proračuna. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Občinski svet je opravil splošno razpravo o predlogu proračuna za leto 2020.  
 
Občinski svet Občine Makole daje predlog proračuna občine Makole za leto 2020 skupaj s 
pripombami podanimi na občinskem svetu v 30 dnevno javno razpravo, ki začne teči s  24.06.2019 
in traja do vključno 24.07.2019. 
 
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. 

 
5 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
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K 8. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je povedal, da ne more odgovarjati za nekaj, za kar nima nobenega vpliva. Zato je tudi vložil 
amandma. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal kakšen je postopek. 
Igor Erker je povedal, da se najprej glasuje o amandmaju. 
 
 
 
Na glasovanje je dan amandma župana: 

2. člen Odloka  o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila spremeni tako, da 
se glasi: 

 
2. člen 

 
Spremeni se 11. člen tako da se glasi: 
 

11. člen 
 

(1) Člane uredniškega odbora in odgovornega urednika imenuje in razrešuje 
občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
po predhodnem pozitivnem mnenju Župana. 

(2) Komisija pripravi predlog na podlagi javnega poziva objavljenega na krajevno 
običajen način. 

 
 
4 glasovi ZA, 6 glasov PROTI. Amandma ni sprejet. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila. 

 
7 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Matjaž Kopše je povedal, da le gre za administrativno spremembo 
 
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 10. točki dnevnega reda 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme popravek Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza 
Haloških občin«. 

 
 
5 glasov ZA, 6 glasov PROTI. Sklep ni sprejet. 
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Seja prekinjena ob 19.25 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Seja se nadaljuje ob 19.40 
 
 
Župan predal besedo Mojci Vantur. 
 
Mojca Vantur je predstavila spremembe v planu. Predstavila je predloge menjav. 
 
Franci Skledar je želel pojasnilo pri eni od menjav. 
Mojca Vantur je podala pojasnilo. 
 
 
Marjan Dovar je predlagal, da se najem prostorov pod staro telovadnico izvzame ven iz Načrt ravnanja z 
nepremičnim premoženjem. 
 
Župan je podal predlog za izvzem  prostorov pod staro telovadnico daje na glasovanje. 
7 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Predlog je prejet. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole 
za leto 2019, ki je sestavni del tega sklepa z potrjenim upoštevanim predlogom. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
Župan je predlagal za predstavnico Štefko Skledar. 
 
Štefka Skledar se je strinjala.  
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole za svojega predstavnika v Svet interesne zveze občin »Zveza Haloških 
občin« imenuje: 

• Štefka Skledar 
 

Ta sklep prične veljati z uveljavitvijo Odloka o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških 
občin«. 

 
 
 
7 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 13. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil DIIP Ureditev kuhinje in jedilnice v OŠ Anice Černejeve Makole. Občinske svetnike je 
opozoril, da se  morajo zavedati, da je le prva varianta finančno vzdržna za občinski proračun, glasovanje za 
katero od drugih variant, pa lahko ogrozi finančno stabilnost občine  
 
Jurij Plaznik je menil, da bi morale biti tudi druge rešitve, ne samo zaprtju atrija. 
Igor Erker je pojasnil, da je pri varianti 3 nakazana tudi možnost , da se širi proti stavbi Mungota, ki pa bi ga 
bilo treba rušiti. 
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Andrej Gaberc je dejal, da se bo vzdržal glasovanja, najti je treba drugo rešitev. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da govorimo o jedilnici in kuhinji  v osnovni šoli. Meni, da sedanji kletni prostori niso 
primerni. Moti jo, da bi bila tudi učilnica za gospodinjstvo v kleti, saj je to neprimerno. O tej problematike se 
govori že leta  od 2009. Dejansko je čas, da se nekaj naredi. 
 
Zdravko Krošl je menil, da če se že gre v novogradnjo, se naredi izris oz. idejno zasnovo, ter nato seznani 
vaške odbore, da lahko podajo pripombe, podobno kot smo storili pri poslovilnem objektu. Če že 
novogradnja, se naj izvede v smeri proti Mungotu. 
 
Jurij Plaznik se je strinjal, da naj se najprej naredi izris, saj bo potem lažje sprejeti odločitev. 
 
Štefka Skledar je menila, da naj gre predlog med ljudi. 
 
Andrej Gaberc je predlagal, da bi raje prestavili knjižnico in multimedijsko učilnico, ter naj se tam uredi 
kuhinja. 
 
Stanko Jančič je menil, da kuhinjo in jedilnico šola mora imeti, naj se nariše različne verzije. 
 
Zlatka Dvoršak je svetnike vprašala kdaj mislijo, da bo časovno možno narediti projekt, če se sedaj ne bodo 
odločili.  
Jurij Plaznik je dejal, da bi se vsi lažje odločili, če bi imeli izris. 
 
 
Franci Skledar je vprašal kaj bo s spodnjimi prostori, tudi ob novogradnji bo jih namreč treba urediti. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi DIIP Ureditev kuhinje in jedilnice v OŠ Anice Černejeve Makole. 
Varianta 1 

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

Občinski svet Občine Makole potrdi DIIP Ureditev kuhinje in jedilnice v OŠ Anice Černejeve Makole, 
junij 2019, ki ga je pripravila Občinska uprava Občine Makole - Varianta 2.  

 
5 glasov ZA,  3 glasovi PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 14. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil DIIP – Most Varoš. 
 
Mojca Vantur je povedala, da so analize  mostu poslane na ZAG. Ko bodo rezultati, bodo znane rešitve. 
 
Marjan Dovar je predlagal, da se naj  obravnava tako železno kot betonsko varianto 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi DIIP Most Varoš, junij 2019, ki ga je pripravila Občinska uprava 
Občine Makole. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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K 15. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil DIIP – Most Dežno-Strug. Hkrati bi se izvedel tudi dvig cestišča. 
 
Mojca Vantur je povedala, da so vsa potrebna  dovoljenja za ta projekt že pridobljena. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi DIIP Most Dežno-Strug, junij 2019, ki ga je pripravila Občinska 
uprava Občine Makole. 

 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 16. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker predstavil DIIP – Sofinanciranje gasilskega avta. 
 
Zdravko Krošl je pripomnil, da je bilo testno vozilo, ki so ga predstavili gasilci, cenejše. Sofinanciranje bo 
vseeno podprl. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi DIIP Sofinanciranje gasilskega avta, junij 2019, ki ga je pripravila 
Občinska uprava Občine Makole. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 17. točki dnevnega reda 
 
 
 
Igor Erker predstavil DIIP – Beli most Ložnica.. Še cesta 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi DIIP Beli most Ložnica, junij 2019, ki ga je pripravila Občinska 
uprava Občine Makole. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 18. točki dnevnega reda 
 
 
18.1 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. 
 
18.2 Nasipi v Majšperku 
Andrej Galun je vprašal kakšni bodo vplivi izgradnje nasipov v Majšperku na poplavnost pri nas. 
 
Igor Erker je povedal, da so bila za ta projekt  izdelane študije, ki kažejo, da ni vpliva. 
 
 
18. 3 Redno vzdrževanje reke Dravinje 
Andrej Galun je dejal, da bi morali VGP Drava pozvati, da redno vzdržujejo strugo reke Dravinje. 
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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. 
 
 
18.4 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. 
 
 
 
18.5 Stranski udeleženec 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da občina preveri status intervenienta - stranskega udeleženca v 
postopkih s področja vodnega območja. 
 
 
18.6 Zapisnik 
Štefka Skledar je vprašala kdaj bodo prejeli zapisnik s sestanka z društvi. 
 
 
18.7 Zastave 
Andrej Gaberc je predlagal, da se nabavijo zastave, ki bi bile obešene ob praznikih.  Povedal je, da jih he 
Vaški odbor Mostečno pripravljen sam menjavati. 
 
 
18.8 Podiranje Munga 
Jurij Plaznik je vprašal kdaj je predvideno podiranje Munga.  
 
 
 
18.9 Natura 2000 
Marjan Dovar je predlagal, da bi se več županov združilo, za pridobitev dodatnih sredstev za Naturo 2000. 
 
 
 
K 19. točki dnevnega reda 
 
 
19.1 Športno igrišče Makole 
S strani občinske uprave je podan predlog, da se obstoječe športno igrišče preplasti z asfaltno prevleko. 
 
Mag. Danilo Lončarič je menil, da iz  medicinskih in športnih vidikov to ni možno. Je slaba rešitev, povišana 
možnost poškodb, slabo za motorični razvoj. Dodal je še, da nobeno igrišče v ožji in širši okolici se več ne 
izvaja v asfaltirani obliki.  
 
Andrej Gaberc je pripomnil, da če igrišča ne bo, se naj uredi parkirišče pod vrtcem.  
 
Svetniki so se strinjali, da se ne gre v preplastitev. 
 
19.2 Projekt WiFi4EU 
Igor Erker in Matjaž Kopše sta predstavila projekt. 
 
Zlatka Dvoršak je menila, da bi bilo smiselno le, če bi tako privabili tudi nadgradnjo centrale. 
 
 
19.3  Prodaja stanovanj 
Zlatka Dvoršak je dejala, da stanovanja delajo minus, je toliko postavk v katere moraš vlagati. Glede na 
vzdrževanje je bolj racionalno, da se gre v prodajo. Predlaga, da se prodajo stanovanja v »Vili Makole« in 
učiteljskem bloku. 



 
 

Zapisnik 5 redne seje 20.06.2019  Stran 11/11  

 
Župan je vprašal kaj, če stanovalci ne bodo kupili stanovanja in ga bo kupil nekdo drug. 
Marjan Dovar je predlagal, da  se naj najprej ponudi stanovalce,. 
 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da  naj se naredijo cenitve in se ponudi stanovalcem odkup stanovanja 
pod ugodnimi pogoji. Izpostavil je še, da občina krije tudi subvencije stanarin.  
 
Marjan Dovar je vprašal kakšni so načrti za zgornjo stavbo remonta. 
 
 
 
19.4 Razpis za asfaltiranje 
 
Mojca je podala poročilo o izvedenem razpisu. Na Odboru za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo je 
bilo vprašanja,  zakaj niso bila v razpisni dokumentaciji predvidena pogajanja. Povedala je, da je bila 
možnost izvesti pogajanja v skladu z 46. členom Zakona o javnem naročanju, vendar glede na veliko razliko 
v ceni in dejstvom, da je bil samo en ponudnik niso bila smiselna.  
 
Na Odboru za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo  je bil podan predlog, da se izvzame cesta Dedni 
vrh- Babna Loka in se gre v ponovni razpis. 
 
Igor Erker je izpostavil vprašanje postopka. 
 
Franci Skledar je vprašal, kaj bomo rekli krajanom. 
 
Svetniki so se strinjali, da se naredi ponovni razpis na portalu. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Sredstva iz NRP OB198-19-0021 JP 946681 Dedni vrh - Babna loka se prerazporedijo na preostala 
asfaltiranja. Gre se ponovno na razpis na portalu po postopku Naročila male vrednosti. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
19.5 Poslovni čas pošte v Makolah 
 
Zlatka Dvoršak je apelirala, da se razmišlja o TIC-u v smeri, da se to združi s pošto. 
 
Župan je menil, da gre za izsiljevanje s strani Pošte in, da bo potrebna peticija glede odpiralnega časa. 
 
 
 
Seja zaključena ob 21.10. 
 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


