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Številka:900-6/2019 
Datum:02.10.2019
 
 

Z A P I S N I K 
1. izredne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 02.10.2019 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, , Zdravko Krošl, Stanko Jančič, Zlatka Dvoršak, Jurij 

Plaznik, Marjan Dovar, Franc Skledar, Andrej Galun, Diana Železnik 
• Odsotni: mag. Danilo Lončarič  
• Mediji: Marjeta Klajnšek 
• Drugi: mag. Igor Erker, Vanja Šimenko 

 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.02. 
Župan pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih vseh 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 1. izredne seje sveta 
3. Rebalans proračuna Občine Makole za leto 2019 
4. Razno 

 
Predlagani dnevni red je dan v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Župan je predal dnevni red v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je predstavil svoj amandma.  
Igor Erker je predstavil kako so bili pri Županovem amandmaju upoštevani predlogi SDS 
 
Zlatka Dvoršak je povedala, da so  pod sredstvi za športne objekte mišljene kosilnice. 
 
Stanko Jančič je povedal, da je govoril z predstavnikom CP Ptuj in, da je ugotovil, da so bili stroški za 
sanacijo že znižani.   
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Stanko Jančič  je predlagal, da naj se za most na Ložnici predvidi  isto ograjo kot jo ima v Pečke. 
 
Zlatka Dvoršak je vprašala kako je z asfaltiranjem ceste v Mostečnem. 
 
Andrej Gaberc je povedal kako so se dogovorili. 
Zdravko Krošl je dodal še dodatne obrazložitve. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet sprejme Amandma na predlog Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občina Makole za leto 2019, ki ga je vložil župan Franc Majcen. 

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

Občinski svet sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občina Makole za leto 
2019 s prilogami s potrjenim amandmajem 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker podal informacijo glede DIIP za adaptacijo šole. DIIP s katerim je bi potrjen projekt, ki je vseboval 
tudi sanacijo kletnih prostorov n ureditev kuhinje in jedilnice je bil potrjen na občinskem svetu 24.04.2007. 
 
Zlatka Dvoršak je podala informacijo glede sveta zavoda. 
 
Stanko Jančič je opozoril na cesto v Dežnem, iz ceste je vodovodna cev, cesta že več let zaprta. Tudi otroci, 
hodijo tam v šolo 
Zlatka Dvoršak je predlagala, da se doseže dogovor z cestnim podjetjem, da se na to cesto vozi pesek iz 
regionalne ceste Pečke. 
 
Zdravko Krošl je opozoril na stroške izredne seje. Apelira na svetnike, da se v prihodnje pravočasno dajo 
predlogi in amandmaji 
Marjan Dovar je menil, da bi se seja lahko opravila tudi telefonsko. 
Zdravko Krošl in Župan sta odgovorila, da so dopisne seje le za zadeve manjšega pomena in  rebalansa ni 
mogoče sprejeti na dopisni seji, saj so vloženi tudi amandmaji. 
Zlatka Dvoršak se je strinjala, da je bilo morda nepotrebno imeti še izredno sejo. Dokazalo pa se je, da se ob 
sodelovanju da delovati in rešiti probleme. 
 
Stanko Jančič je predlagal angažiranje podžupana pri rušenju Munga. 
 
Štefka Skledar je povabila svetnike na otvoritev »Bernadekove bajte«. 
 
Danilo Lončarič prispel na sejo ob 17.32 
 
Seja zaključena ob 17.35. 
 
 
Zapisal: 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


