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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV PRISPELIH DO SEJE 
 
 
1. ANDREJ GALUN 
Most Varoš 
Vaščani Varoša smo že dolga leta izpostavljeni velikemu hrupu ki ga povzroča promet skozi most. Mostnice 
ki so lesene oddajajo zelo velike zvoke ki so zelo moteče za bližnje hiše. V nekaj letih strohnijo in jih je 
potrebno zamenjat kar povzroča dodaten strošek za občino. V leto 2020 in proračunu za leto 2021 so se 
namenila sredstva za hidrološke analize in gradbeno dokumentacijo. Zanima me kako daleč je z gradbeno 
dokumentacijo in pripravo dipa? Lahko vaščani Varoša računamo na izgradnjo v leto 2022? 
 
Odgovor:  
Projektna dokumentacija je v izdelavi. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena v letu 2021. Po 
izdelavi projektne dokumentacije se bo pripravila tudi novelacija DIIP-a. Ali bo gradnja predvidena v letu 
2022 je odvisno od višine potrebnih sredstev za investicijo in od sprejetega proračuna. 
 
 
Trenutno z izvajalcem gradbenih del na mostu Ložnica preverjamo možnosti alternativne rešitve, s katerimi 
bi obstoječe podpornike ojačali, vozno konstrukcijo dogradili in preplastili z asfaltom.  
 
 
2. ANDREJ GALUN 
Odvoz stekla 
Na lanski 8 redni seji smo skupaj z predstavniki Komunale ugotovili da niso vrečke primerne za steklo. Ali je 
na vidiku kakšna nova  posoda za zbiranje stekla?  Občani se pritožujejo da Komunala pobira samo 
steklenice in kozarce ostanke polomljenega pohištvenega in gradbenega stekla pa ne. Kam se naj takšno 
steklo odloži? 
 
Odgovor:  
V gospodinjstvih se zbira steklo oz. steklena embalaža v lastni posodi ali zelenem zabojniku z modrim 
pokrovom. Steklena embalaža se lahko zbira v lastni škatli, zabojniku,... Ta posoda se po praznjenju nastavi 
nazaj, da se jo lahko ponovno uporabi. V kolikor stranka želi si lahko kupi tudi zabojnik za steklo. Zabojnik se 
lahko kupi na CERO Pragersko ali naroči po e-pošti: odpadki@komunala-slb.si. Cenik je objavljen na spletni 
strani Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. oz. na povezavi https://www.komunala-
slb.si/uploads/1/3/5/4/13544879/03._cenik_ravnanje_z_odpadki_-_ostalo_-_2020_06_24.pdf  .  
V zabojnik za steklo SODIJO steklenice, kozarci živil, pijač, kozmetike, zdravil in druga steklena embalaža.  
V zabojnik pa NE SODI okensko, kristalno, avtomobilsko in pleksi steklo, ogledala, steklo TV ali 
računalniških ekranov, steklo svetil, izdelki iz porcelana in keramike. Le te je potrebno odpeljati v zbirni 
center oz. na odlagališče. 
 
 
3. ŠTEFKA SKLEDAR 
Varovalni pas ob vodotokih 
Kako zagotoviti prehoden varovalni pas ob vodotokih? 
Obrazložitev: v tem „korona času“ se veliko ljudi sprehaja in za to so zelo primerna obrežja ob vodotokih 
(Dravinja, Ložnica). Pri tem se opaža, da so ponekod le-ta težko prehodna, saj je varovani del obrežja (5 m 
od zgornjega roba struge), ponekod težko prehoden; ali je preoran ali pa zapuščen. 
 
Odgovor:  
Občinska uprava bo o posegih v varovalni pas vodotoka obvestila koncesionarja za vzdrževanje vodotokov 
(VGP Drava). Čiščenje brežin vodotokov drugega reda (Jelovški potok, Ložnica in ostali potoki) je po Zakonu  
o vodah dolžnost pribrežnih lastnikov. Na tovrstno obveznost  lastnikov smo na spletni strani občine Makole 
objavili obvestilo Direkcije za vode. Dostopno na naslednji povezavi:  https://www.obcina-
makole.si/objava/369577 in https://www.obcina-makole.si/objava/364226 . 
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4. ŠTEFKA SKLEDAR 
Razpis LAS Dobro za nas 
Lokalna akcijska skupina (LAS) Dobro za nas je podaljšala javni razpis za izbor operacij in sicer do 2. 4. 
2021. Ali se bo Občina Makole prijavila na ta razpis? 
Obrazložitev: v razpisu LAS Dobro za nas gre izključno za operacije v urbanih naseljih (Makole, Poljčane, 
Rače, Fram in Slovenska Bistrica), zato ni možna prijava iz drugih okolij. Preučiti je potrebno možnost, da bi 
se v Makolah uredil prostor za rekreacijo za starejše (fitnes na prostem), morda večnamenski prostor (klub) 
za medgeneracijsko sodelovanje (delavnice, kjer se prenaša znanje od starejših na mlade), manjši park za 
domačine in turiste. 
 
Odgovor: 
Občinska uprava je oddala vlogo za ureditev prostora za rekreacijo za starejše (fitnes na prostem) na lokaciji 
med trgovino in malim igriščem. Prijava je bila izvedena skupaj s Športnim društvom Makole, ki bo 
sodelovalo z izvedbo delavnic za izvedbo vaj za starejše.  
 
 
5. ŠTEFKA SKLEDAR 
Ozelenitev trga Makole 
Predlagam, da se naredi načrt ozelenitve Makol z namenom prijaznejšega okolja tako za domačine, kot za 
turiste. Pa še kakšno klop bi lahko namestili. 
Obrazložitev: lepo urejen trg v Makolah oziroma celotno naselje od šole do kulturnega doma tako rekoč ne 
premore niti enega drevesa. Povsod samo asfalt in kamen. Poskrbeli smo za javno razsvetljavo, pozabili pa 
na drevesa. Res je, da živimo sredi narave, a veliko lepše bi bilo, če bi posadili kje kakšno drevo z določenim 
namenom (ob občinskem ali republiškem prazniku, ob kakšni obletnici ali enostavno kot „darilo“ za 
zanamce). 
 
Odgovor:  
Občinska uprava se s pobudo strinja. Prosili bi, če lahko podate predloge mikrolokacij, kjer bi se to izvedlo, 
da se zadeva preuči. Iz naše strani predlagamo zasaditev mesta kjer je stal Mungo. Bomo pa pobudo za 
zasaditev posredovali še vrtcu Makole in osnovni šoli. 
 
 
6. ZLATKA DVORŠAK 
Beli Most 
Zlatka Dvoršak je vprašala zakaj je prišlo do spremembe pri Belem mostu in kdo je to predlagal. Zanima jo 
še kakšne so finančne posledice spremembe načrta in projekta. 
 
Odgovor:  
Prišlo je do skupne odločitve izvajalca, projektanta, statika, nadzora in Občine Makole kot investitorja. Po 
začetku del je bilo ugotovljeno, da je predvideno neustrezno temeljenje oz. temeljenja na nestabilno podlago. 
Izvajalec del je izjavil, da na takšen način gradnje ne more dati garancije in da je potrebno objekt temeljiti na 
stabilno podlago, ki je cca 2 m globlje – po starem predlogu bi tako zaradi izkopa in varovanja gradbene 
jame nastal visok dodaten strošek, ki smo se mu s preprojektiranjem in izvedbo mostu na pilotnih nosilcih 
izognili. 
 
 
7. MARJAN DOVAR 
Posede  
Marjan Dovar je vztrajal, da je treba reklamirati posede. 
 
Odgovor:  
Posedov ni možno reklamirati. Izvajalec del je bil vabljen na ogled stanja na terenu. Gre za normalna 
odstopanja znotraj gradbenih normativov. 
 
 
 
8. MARJAN DOVAR 
Optika 
Marjan Dovar je vprašal kako je s projektom optike. 
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Odgovor:  
S strani Občine Majšperk smo prejeli informacijo, da je podjetje Rune izbralo izvajalca, potekajo pa zadnja 
usklajevanja. Lokacija za centralo v Stopercah je urejena. Predvideva se, da se bo pričelo z gradnjo oktobra 
2021. Obljubljeno je, da bomo o vsem seznanjeni pravočasno, da bomo lahko obvestili občane in skupaj s 
podjetjem opravili informativne sestanke. 
 
 
9. MARJAN DOVAR 
Odvodnjavanje 
Marjan Dovar je dejal, da naj se ustrezno uredi odvodnjavanje na cestah, ki se letos izvajajo. 
 
Odgovor:  
Priporočilo je in bo upoštevano. 
 
 
10. ZLATKA DVORŠAK 
Lekarniška zakonodaja 
Zlatka Dvoršak je opozorila na predlagane spremembe zakonodaje o lekarniški dejavnosti. 
Marjan Dovar je menil, da bi občina morala storiti vse zato, da se lekarna ohrani. 
 
Odgovor:  
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o lekarniški dejavnosti nimajo negativnega vpliva na obstoj 
lekarne v Makolah. Omenjena omejitev za ustanovitev podružnice na gravitacijskem območju 2500 
prebivalcev obstaja že v sedaj veljavnem zakonu, pri čemer obstaja izjema, da se lahko dovoli ustanovitev 
nove podružnice na demografsko ogroženih področjih. S predlogom spremembe pa se poleg prebivalcev v 
gravitacijsko območje prištejejo še dnevni in sezonski migranti. 
 
 
11. STANKO JANČIČ 
Čistilna akcija 
Stanko Jančič je vprašal kako je organizirana čistilna akcija. 
 
 
Odgovor:  
Čistilna akcija je bila zaradi epidemioloških razmer organizirana individualno. 
 
 
12. STANKO JANČIČ 
Luči v Makolah  
Stanko Jančič je vprašal kdaj se bodo popravile luči v Makolah. Predlaga prestavitev na škarpo. 
 
Odgovor:  
Izvedba del je v teku. 
 
 
13. STANKO JANČIČ 
Pločniki 
Stanko Jančič predlaga, da se pregledajo pločniki, ki so bili poškodovani z nepravilnim pluženjem. 
 
Odgovor:  
Zaradi precejšnjega števila poškodb, ki nastanejo tudi tekom leta zaradi uporabe cest je težko razmejiti 
katere so posledica pluženja. Z koncesionarjem bomo opravili ogled pločnikov 
 
 
14. STANKO JANČIČ 
Prehod za pešce Stranske Makole 
Stanko Jančič je vprašal kako je s prehodom za pešce v stranskih Makolah 
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Odgovor:  
Pridobljena je ponudba za izdelavo PZI dokumentacije, ki znaša 8.690 EUR. PZI dokumentacija predstavlja 
osnovo za pridobitev soglasja za gradnjo s strani DRSI.  
 
 
15. STANKO JANČIČ 
Dvorec Štatenberg 
Stanko Jančič je vprašal kaj je z gospo s konji, ki smo ji dali v najem zemljo pod dvorcem Štatenberg. 
 
Odgovor:  
Najemna pogodba je še v veljavi. Najemnica nas je obvestila, da se bo s konji kmalu vrnila..  
Dvorec Štatenberg je v privatnem lastništvu, in občina nima pristojnosti, da se spušča med odnose med 
lastnikom ter najemniki gradu.  
 
 
16. JURIJ PLAZNIK 
Stavba na Remontu 
Jurij Plaznik je predlagal, da se naj prične razmišljati o popravilu oz. porušitvi prazne stavbe na Remontu v 
Makolah. 
 
Odgovor:  
Dolgoročno menimo, da bi bil Remont ustrezen za gradnjo novih stanovanj in manjšega dnevnega centra za 
starejše občane. Predlog takšnega projekta smo tudi prijavili med predlogi za vključitev med RRP 2021-
2027. Ko bomo imeli več informacij ali bo takšen projekt izvedljiv preko RRP bomo pričeli z aktivnostmi za 
pridobitev ustrezne dokumentacije. 
 
Prazna stavba je najverjetneje primerna le za rušenje. 
 
 
17. mag. DANILO LONČARIČ 
Projekt Haloze 
Mag. Danilo Lončarič je povedal, da je preko LAS Haloze združenih 5 občin v turističnem projektu. Predlaga, 
da se pridružimo. 
 
Odgovor:  
Občina Makole podobno kot Občina Rogatec sodeluje pri tem projektu haloških občin Zavrč, Cirkulane, 
Podlehnik, Žetale in Majšperk. Na spletni strani visithaloze.com se tako že tržijo programi v katere so 
vključeni tudi naši ponudniki. Promocija tega je bila v prejšnjih mesecih zaradi razmer s COVID-19 še na 
nizki ravni. 
 
 
18. FRANCI SKLEDAR 
Optika 
Franci Skledar je vprašal od kod je to financirano, ter ali bodo vsi priključeni 
 
Odgovor:  
Projekt RUNE je financiran strani evropskega investicijskega sklada CEBF (Connecting Europe Broadband 
Fund), katerega soustanovitelja sta Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Končni uporabniki 
plačajo priključek po enotni ceni 150,00 EUR. 
 
Točnih podatkov katera gospodinjstva bodo priključena trenutno še nimamo. 
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19. FRANCI SKLEDAR 
Vprašanje po mailu 
Franci Skledar je opozoril, da Občina ni odgovorila na vprašanje po mailu  
 
Odgovor:  
Občinska uprava načeloma odgovarja na vsa zastavljena vprašanja. V kolikor kdo ni prejel odgovora, vas 
prosimo, da nas opomni. 
 
 
20. ANDREJ GABERC 
Čiščenje jarkov 
Andrej Gaberc je predlagal, da se več naredi na čiščenju jarkov 
 
Odgovor:  
Čiščenje jarkov se izvaja glede na potrebe. V primeru, da je zaznana konkretna potreba prosimo za 
informacijo. 
 
 
21. ANDREJ GABERC 
Sprehajalne poti 
Andrej Gaberc je vprašal kje se ljudje lahko sprehajajo. Naj se naredi karta sprehajalnih poti. Ponekod 
nekateri ne dovolijo uporabe starih poti. 
 
Odgovor:  
V kolikor sprehajalne poti potekajo po zasebnih zemljiščih je to, ali bo takšno sprehajanje dovolil ali preprečil 
v pristojnosti lastnika. Menimo, da izdelava karte sprehajalnih poti ni smiselna, saj občina nima sredstev s 
katerimi bi lahko prevzela odgovornost za varno uporabo sprehajalnih poti. 
 
 
22. MARJAN DOVAR 
Čiščenje luči 
Marjan Dovar je dejal, da je zadnjič pod točko razno vprašanje glede čiščenja luči. Pričakuje odgovor. 
 
Odgovor:  
Del luči smo počistili s strani javnih delavcev in zaposlenega. Preostale je potrebno očistiti s pomočjo dvižne 
košare. Strošek najema košare in čiščenja je ocenjen na cca 500,00 EUR, ki jih je potrebno zagotoviti v 
proračunu. 
 
 
23. ZLATKA DVORŠAK 
Zbiranje pločevink 
Zlatka Dvoršak je podala pobudo, da se ob čistilni akciji zbirajo pločevinke za punčko Lano. 
 
Odgovor:  
Občinska uprava je predsednike vaških odborov obvestila, da se pločevinke zbirajo ločeno in da se dostavijo 
pred garažo pod staro telovadnico. Po končani akciji je bilo zbranih kar nekaj vreč pločevink, ki so bile 
predane organizatorjem zbiranja pločevink. 
 
 
 
 


