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Številka:900-1/2021 
Datum: 10.03.2021
 
 

Z A P I S N I K 
12. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 10.03.2021 v prostorih Doma krajanov 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 Lorenc 
• Odsotni: - 
• Mediji: Marjeta Klajnšek 
• Drugi: mag. Igor Erker, Matjaž Kopše, Mojca Vantur, Vanja Šimenko, Franc Ačko 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.00. 
Župan je  pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih 10 svetnikov. Manjka mag. Danilo Lončarič. Svet je sklepčen. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Z vabilom je bil predlagan sledeči dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 12. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 11. redne seje ter 8. dopisne seje sveta. 
4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 

občine Makole (2. branje) 
5. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole (predlog 

skrajšanega postopka) 
6. Kadrovske zadeve: 

• Imenovanje člana sveta zavoda Knjižnice Josipa Vošnjaka , 
• Imenovanje člana sveta zavoda vrtca Otona Zupančiča Slovenska Bistrica  
• Imenovanje člana sveta zavoda za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, 

7. Potrditev zaprte liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje 
8. Sklep o mnenju Občine Makole k osnutkom pokrajinske zakonodaje 
9. Predlog spremembe števila svetnikov Občinskega sveta Občine Makole 
10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
11.  Razno 

 
Župan je povedal, da bo takoj po potrditvi dnevnega reda predal besedo predsedniku Gasilske zveze 
Slovenska Bistrica, g. Francu Ačku. 
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Župan je še dodal, da se bo pod  točko razno obravnavalo: 
• Seznanitev z dopolnitvijo načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem 
• Predstavitev aktivnosti Občine Makole za Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja 

pametnih mest in skupnosti 
• Poziv za podajanje predlogov regijskega projekta za vključitev v RRP 2021-2027 
 

Župan je podal dnevni red z dopolnitvami v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je potrjen. 
 
 
Župan je predal besedo Francu Ačku. 
 
Franc Ačko se je kot predsednik Gasilske zveze Slovenska Bistrica najprej zahvalil Občini Makole, da je 
pomagala pri nabavi vozila za PGD Makole. Predstavil je projekt nabave vozila s košaro preko gasilske 
zveze. Gasilska zveza Slovenska Bistrica pokriva občine Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. 
Poleg Občine Slovenska Bistrica je tudi Občina Oplotnica podprla investicijo. Celotna investicija je v višini 
750.000 EUR, iz požarnega sklada se pričakuje sofinanciranje v višini 250.000 EUR, preostanek pa bi 
prevzele občine. Glede na število prebivalcev bi znašal delež Občine Makole 29.013 EUR, sprejeli pa bi tudi 
25.000 EUR. Razpis za izbiro ponudnika je predviden v aprilu, odpiranje ponudb pa nato v mesecu maju. V 
uporabo naj bi bilo vozilo dano naslednje leto. Možno je tudi odplačilo v roku 12 let. 
 
Stanko Jančič je povedal, da Odbor za zaščito in reševanje sicer podpira nabavo, vendar ne podpira 
sofinanciranja s strani Občine Makole. Meni , da je bolje , da se uporabo plačuje glede na opravljeno 
storitev. Denar se naj raje nameni PGD Makole. 
 
Župan je povedal, da je sam glede te zadeve nevtralen. Dodal je, da Občina Makole že sedaj za novo 
gasilsko vozilo PGD Makole letno plačuje kar lep kupček denarja. Če se bo to podprlo, bo treba del vzeti iz 
predvidenih sredstev za PGD Makole. 
 
Andrej Galun je vprašal koliko bo stala ura intervencije vozila s košaro. 
Franc Ačko je odgovoril da računajo s približno 120 EUR na uro. 
 
Andrej Gaberc je menil da imamo ocene tveganja. Zanima ga na katerih objektih na območju Občine Makole 
bi novo vozilo sploh bilo uporabno. 
 
Marjan Dovar je dejal, da so se pred leti sprli zaradi 3.000 EUR. Meni, da bi bilo morda smiselno 
sofinanciranje takšnega voila čez nekaj let, ko bo novo vozilo PGD Makole v celoti odplačano. 
 
Zdravko Krošl je menil, da je pametneje skleniti pogodbo in plačevati storitev v primeru koriščenja. 
 
Franc Ačko je predstavil uporabo vozila tudi na drugih nižjih objektih. Gre za gašenje od zgoraj. Zahvalil se 
je za moralno podporo. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 11. redne seje v razpravo. Razprave ni bilo. 
Župan je podal zapisnik 11. redne seje v potrditev. 
10 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Zapisnik 11. redne seje je potrjen. 
 
Župan je podal zapisnik 8. dopisne seje v razpravo. Razprave ni bilo. 
Župan je podal zapisnik 8. dopisne seje v potrditev. 
10 glasov ZA,0 glasov PROTI. Zapisnik 8. dopisne seje je potrjen. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil odlok, ki je bil spremenjen v skladu s potrditvijo Občinskega sveta na prejšnji seji. 
Župan je nato vložil amandma, s katerim bi odlok bil takšen kot je bilo prvotno predlagano. Župan je namreč 
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menil, da nižanje komunalnega prispevka ne bi bilo smiselno. Predlagana prispevna stopnja, ki ohranja 
komunalni prispevek približno na sedanji ravni, je še zmeraj precej nižja kot jo sprejemajo sosednje in druge 
občine. 
 
Zlatka Dvoršak je menila, da tisti ki prične graditi, mu vsak EUR prav pride. 4.000 EUR na letni ravni manj 
prihodkov za občino ni takšen denar. Je dejansko le 7 glavarin. Občina Žetale ima komunalni prispevek le 1 
EUR. 
 
Franci Skledar je menil, da se ljudje selijo drugam zaradi boljše infrastrukture, ne zaradi komunalnega 
prispevka. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da je Občina Majšperk znižala komunalni prispevek, pa ga ima še vseeno precej 
višjega kot to predlaga Župan. Dejal je, da bo podprl amandma 
 
Štefka Skledar je dejala, da podpira amandma. 
 
Marjan Dovar je menil, da bi se več dalo narediti z gospodarnejšim ravnanjem. Promovirati je treba občino.  
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet sprejme Amandma na predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju občine Makole, ki ga je vložil župan Franc Majcen. 

 
6 glasov ZA, 4 glasovi PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejem Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju občine Makole s sprejetim amandmajem. 
 

6 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo predsedniku Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Stanku 
Jančiču. 
 
Stanko Jančič je dejal,  da je odbor zadevo obravnaval. Gre za tehnične popravke, briše pa se cesta Vantur 
Krošel. 
 
Mag. Danilo Lončarič se je pridružil seji ob 17.30. 
 
Marjan Dovar je vprašal, ali glede na skupno dolžino cest gre celotna cesta ven iz kategorizacije. 
Igor Erker je to potrdil, na skupno dolžino cest pa so vplivali tudi popravki dolžine drugih cest. 
 
Stanko Jančič je glede te ceste opozoril, da je na mostu slaba ograja in je treba paziti, da ne bo kdo padel 
dol. 
Marjan Dovar je menil, da naj se uredi in pritrdi ograje. 
 
Andrej Gaberc je menil, da pri odmerah cest počasi napredujemo. Nazadujemo pa pri obnovah cest. 
Potrebno bi bilo narediti vsaj 3 km cest letno. 
 
Stanko Jančič je menil, da so ceste slabše, slabo so vzdrževane tudi bankine, Kažejo pa se tudi napake iz 
preteklosti , kjer je bilo pomembno samo da je črno, ni pa bilo vgrajenega zadosti tampona. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da niso proti cestam. Zavedati se je treba, da ceste niso od danes ali včeraj. Kljub 
Belemu mostu, se v letu 2021 vlaga v ceste. Tako bo tudi v letu 2022. 
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Franci Skledar je dejal, da so bile včasih 2,6 m široke ceste standard. Sedaj so problem finančna sredstva. 
Nekatere ceste so bile dovolj tamponirane. Problem predstavlja odvodnjavanje, slabo skopani jarki ter 
zamašeni propusti. 
 
Stanko Jančič je menil, da je treba postaviti ustrezne znake na ceste. Vozijo se tovornjaki s težami do 50 
ton, registracije Slovenj Gradec, Gorica… 
 
Marjan Dovar je dejal, da je treba urediti tudi obrezovanje dreves tako, da se tovornjaki ne rabijo izogibati na 
bankino. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest 
v Občini Makole v 1. branju. 
 

8 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole opravi drugo obravnavo predloga Odloka o spremembi Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Makole na 12. redni seji. 
 

8 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole sprejme Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih 
cest v Občini Makole. 
 

8 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
 
Igor Erker je povedal, da je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podala predloge, kot so v 
gradivu. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole imenuje za predstavnico Občine Makole v Svet zavoda Knjižnice 
Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica go. Špelo Pušaver. 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole imenuje za skupno predstavnico Občine Poljčane in Občine Makole v 
Svet zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica go. Polono Lončarič. 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole imenuje za predstavnika Občine Makole v Svet zavoda Zdravstveni 
dom Slovenska Bistrica g. Jurija Plaznika. 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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K 7. točki dnevnega reda 
 
Zlatka Dvoršak je vprašala zakaj je zaprta lista. 
 
Igor Erker je pojasnil postopek predlaganja kandidatov, 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da upa na dobro sodelovanje z g. Žagarjem in g. Kovačičem, da dobi tudi Občina 
Makole kakšen projekt. 
 
Andrej Gaberc je vprašal kakšni projekti so tu predvideni. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole je na svoji 12. redni seji dne 10.03.2021 obravnaval in potrdil Zaprto 
Listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 

 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil. Na Občino Makole ni prispela nobena pripomba. Skladno se je pripravil tudi predlog 
sklepa. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 
 

Na podlagi drugega odstavka 143. člena Ustave Republike Slovenije (33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-
UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007,45/2014 in 64/2016), je 
Občinski svet Občine Makole na svoji … seji dne ... sprejel 
 
 

 

SKLEP 

O MNENJU OBČINE K OSNUTKOM POKRAJINSKE ZAKONODAJE 

 

1. člen 

(vsebina sklepa) 
S tem sklepom podaja Občina Makolev nadaljnjem besedilu: občina) v postopku sprejema Zakona o ustanovitvi 
pokrajin /ZUPok/, Zakona o pokrajinah /ZPok/ in Zakona o financiranju pokrajin /ZFPok/ mnenje o vsebini 
osnutkov pokrajinske zakonodaje. 
 

 
2. člen 

(ustanovitev pokrajin) 
Občina soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo občine v Štajersko pokrajino. 
 

3. člen 

(ime pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim imenom Štajerske pokrajine. 
 

4. člen 

(sedež pokrajine) 
Občina soglaša s predlaganim sedežem pokrajine na Ptuju. 
 

 

5. člen 

(predlogi sprememb in dopolnitev) 
Občina ne predlaga sprememb in dopolnitev pokrajinske zakonodaje. 
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6. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
 

 
 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, mag. Danilu 
Lončariču. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je glede sorazmernosti števila volivcev na posameznega svetnika prišlo do 
odstopanj med volilnimi enotami. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pregledala 
različne možnosti, ter nato soglasno predlagala povišanje števila svetnikov na 12. Osebno pa je naklonjen 
tudi sistemu z 7 svetniki. 
 
Igor Erker je predstavil problematiko. 
 
Župan je dejal, da so v prejšnjem mandatu skušali zmanjšati število svetnikova, vendar to ni uspelo. Ni 
naklonjen povečanju števila. 
 
Zlatka Dvoršak je povedala, da je bilo mnenje stranke, da bi bilo dobro, da so predstavniki vsake vasi v 
Občinskem svetu, zato predlagajo povišanje. Osebno je za zmanjšanje. 
 
Marjan Dovar je dejal, da je bil za zmanjšanje na 7, sedaj pa bi se pridružil večini. 
 
Stanko Jančič je dejal, da se bo pridružil večini. 
 
Diana Lorenc je dejala, da je za 12 svetnikov. 
 
Jurij Plaznik je dejal, da predlaga, da ostane kot je. Ne podpira spremembe v proporcionalni sistem volitev. 
 
Štefka Skledar je dejala, da je zato, da ostane kot je. 
 
Zdravko Krošl je zato, da ostane kot je. 
 
Franci Skledar je dejal, da zadev ne bi spreminjal in naj ostane kot je. 
 
Andrej Gaberc je dejal, da podpira, da ostane kot je. 
 
Andrej Galun je zato, da ostane kot je. 
 
Marjan Dovar meni, da je dobra ideja, da bi imela vsaka vas svetnika. 
 
Župan je dejal, da kolikor vidi je večina zato, da ostane kot je. Ne vidi zadostne večine za spremembo 
statuta. 
 
Diana Lorenc je vprašala zakaj se je o tem razpravljalo. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da je bilo prvotno s strani občinske uprave več predlogov, tudi za zmanjšanje. 
 
Marjan Dovar je predlagal znižanje plačila za podžupana. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je bila danes samo razprava o številu svetnikov, ne pa o samih volilnih 
enotah. 
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Marjan Dovar je dejal, da on zastopa tudi interese drugih volilnih enot. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
10.1 Most Varoš 
Andrej Galun je zastavil pisno vprašanje:  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? 
 
Andrej Galun je glede na odgovor, ki ga je prejel na seji še dopolnil kdaj se časovno pričakuje PGD za most. 
 
Mojca Vantur je odgovorila, da jeseni. 
 
10.2 Odvoz stekla 
Andrej Galun: 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? 
 
10.3 Varovalni pas ob vodotokih 
Štefka Skledar: 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. 
 
10.4 Razpis LAS Dobro za nas 
Štefka Skledar: 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. 
 
10.5 Ozelenitev trga Makole 
Štefka Skledar: 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). 
 
10.6 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. 
Župan je odgovoril, da je bila to skupna odločitev izvajalca, projektanta, statika in nadzora. Dejal je še, da 
sprememba ne bo imela finančnih posledic za Občino Makole. 
 
10.7 Posede 
Marjan Dovar je vztrajal, da je treba reklamirati posede. 
 
10.8 Optika 
Marjan Dovar je vprašal kako je s projektom optike. 
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Igor Erker je odgovoril, da je podjetje RUNE še zmeraj v fazi izbire izvajalca. 
Mojca Vantur je dodala, da je občina bila mnenjedajalec. 
 
10.9 Odvodnjavanje 
Marjan Dovar je dejal, da naj se ustrezno uredi odvodnjavanje na cestah, ki se letos izvajajo. 
 
10.10 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. 
 
10.11 Čistilna akcija 
Stanko Jančič je vprašal kako je organizirana čistilna akcija. 
Mojca Vantur je dejala, da je zaradi epidemioloških razmer prepovedano druženje. Čistilna akcija kot 
individualni oz. družinski sprehod ob katerem se pobirajo smeti. 
 
10.12 Luči v Makolah  
Stanko Jančič je vprašal kdaj se bodo popravile luči v Makolah. Predlaga prestavitev na škarpo. 
Mojca Vantur je povedala, da je popravilo v planu. 
 
10.13 Pločniki 
Stanko Jančič predlaga, da se pregledajo pločniki, ki so bili poškodovani z nepravilnim pluženjem. 
 
10.14 Prehod za pešce Stranske Makole 
Stanko Jančič je vprašal kako je s prehodom za pešce v Stranskih Makolah 
Mojca Vantur je povedala, da je bila projektna naloga poslana na direkcijo v potrditev 
 
10.15 Dvorec Štatenberg 
Stanko Jančič je vprašal kaj je z gospo s konji, ki smo ji dali v najem zemljo pod dvorcem Štatenberg. 
Župan je pojasnil. 
Zlatka Dvoršak je omenila grofa in grofico, ki sta odšla. Žalostno je, da se nič ne vlaga v grad. 
Stanko Jančič je dejal, da ni pravega gospodarja. 
 
10.16 Stavba na Remontu 
Jurij Plaznik je predlagal, da se naj prične razmišljati o popravilu oz. porušitvi prazne stavbe na Remontu v 
Makolah. 
 
10.17 Projekt Haloze 
Mag. Danilo Lončarič je povedal, da je preko LAS Haloze združenih 5 občin v turističnem projektu. Predlaga, 
da se pridružimo. 
Igor Erker je dejal, da smo že pridruženi in sodelujemo. 
 
10.18 Optika 
Franci Skledar je vprašal od kod je to financirano, ter ali bodo vsi priključeni 
 
10.19 Vprašanje po mailu 
Franci Skledar je opozoril, da Občina ni odgovorila na vprašanje po mailu  
 
10.20 Čiščenje jarkov 
Andrej Gaberc je predlagal, da se več naredi na čiščenju jarkov. 
 
10.21 Sprehajalne poti 
Andrej Gaberc je vprašal kje se ljudje lahko sprehajajo. Naj se naredi karta sprehajalnih poti. Ponekod 
nekateri ne dovolijo uporabe starih poti. 
 
10.22 Čiščenje luči 
Marjan Dovar je dejal, da je zadnjič pod točko razno vprašanje glede čiščenja luči. Pričakuje odgovor. 
 
10.23 Zbiranje pločevink 
Zlatka Dvoršak je podala pobudo, da se ob čistilni akciji zbirajo pločevinke za punčko Lano. 
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K 11. točki dnevnega reda 
 
11. 1 Seznanitev z dopolnitvijo načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občinski svetniki so dobili z gradivom dva sklepa o dopolnitvi načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem 
 
11.2 Predstavitev aktivnosti Občine Makole za Javni razpis za demonstracijske projekte 
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti 
Igor Erker je povedal, da je bila Občina Makole povabljena v konzorcij, ki se oblikuje okrog Občine 
Grosuplje. Glede na pripravljenost se bomo verjetno odločili, da se temu pridružimo. Potrebno bo potrditi 
investicijsko dokumentacijo.  
 
11.3 Poziv za podajanje predlogov regijskega projekta za vključitev v RRP 2021-2027 
Igor Erker je dejal, da so bile na zadnjem Svetu regije občine pozvane, da do konca meseca pripravijo 
predloge projektov za naslednjo finančno perspektivo. Občinskim svetnikom bo s strani Občinske uprave 
poslan obrazec na katerem bodo imeli svetniki možnost, da podajo predloge. 
 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 19.30. 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                  Franc Majcen 


