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Številka:900-5/2019 
Datum:25.09.2019
 
 

Z A P I S N I K 
6. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 25.09.2019 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, Silva Samastur, Matea 

Bahtijaraj, Jasmin Kaljun, Janez Jančič, Andrej Šafhalter 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.00. 
Župan pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih 10. svetnikov. Manjka mag. Danilo Lončarič. 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 6. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 5. redne seje sveta in 1. dopisne seje. 
4. Ureditev kuhinje in jedilnice v OŠ Anice Černejeve Makole 
5. Informacija glede Proračuna Občine Makole za leto 2020 
6. Rebalans proračuna Občine Makole za leto 2019 
7. Odlok  o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila – ponovno odločanje 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« 

Slovenska Bistrica  
9. Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole  
10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 2019 - dopolnitev  
11. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
12. Razno 

- Projekt WiFi4EU 
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Zlatka Dvoršak je predlagala umik 6. točke dnevnega reda. Misli, da je bil premalo sodelovanja med 
občinsko upravo in odbori Občinskega sveta. Izpostavila je strošek Lekarne Slovenska Bistrica 
 
Župan je dejal, dane ve kakšno sodelovanje si svetniki predstavljajo. Ugotavlja, da nekateri ne ne ločijo kdo 
ga proračun predlaga in kdo ga sprejme. Svetniki imajo možnost vložiti amandmaje. Če niso dali 
amandmajev, niso dali zadržkov, in tako niso opravili svojega dela. Ne more pristati da se točka črta iz 
dnevnega reda. Občinski svet se lahko odloči, da ne sprejme rebalans, točke pa ne bo dal z dnevnega reda. 
 
 
Župan je predal dnevni red v potrditev. 
6 glasov ZA, 2 glasov PROTI. Dnevni red je sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 5. redne seje v razpravo. 
Marjan Dovar je pripomnil, da je bilo glede sofinanciranja z Eko sklada, rečeno da  je nič, v zapisniku pa piše 
20 do 25%. 
 
Župan je dal zapisnik 5. redne seje v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen. 
 
Župan je podal zapisnik 1. dopisne seje v razpravo. 
Igor Erker se je opravičil za napako. 
 
Župan je dal zapisnik 1. dopisne seje v potrditev. 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan he povedal, da se uporabniki z rešitvijo kot jo je sprejel Občinski svet na zadnji seji glede ureditve 
kuhinje in jedilnice v OŠ Anice Černejeve Makole ne strinjajo. Zato so na sejo povabljeni predstavniki sveta 
staršev in predstavniki šole. Meni, da jim je kot uporabnikom potrebno prisluhniti. 
 
Silva Samastur se je zahvalila za povabilo. Občina si prizadeva za izboljšanje pogojev. Pri izdelavi projektov 
za kuhinjo in jedilnico je bilo sodelovanje j zgledno. Bilo je izdano gradbeno dovoljenje. Pri prvotni ideji mag. 
Danila Lončariča v mesecu juniju je še videl možnosti za dodatna sredstva. Novogradnja, ki je predvidena na 
parkirišču zaposlenih, je takrat še imela na strehi igrišče za 1 triado in požarne stopnice. Pri sprejeti varianti 
so tam samo kupole zaradi svetlobe, ni požarnega stopnišča, ni igrišča. 
 
Dejala je , da so na predstavitvi  za svetnike pokazali kaj vse še predstavlja investicija po varianti 1, ki ni bila 
potrjena. Rešuje se dotrajana notranja kanalizacija in enotno ogrevanje za šolo in telovadnico. Po zadnji seji 
Občinskega sveta so dobili so projektno nalogo za varianto 2. Svet staršev je nato sprejet sklep, da se na 
sejo OS prenese, da zagovarjajo varianto 1, in zato želi podporo. Dejala je še, da se v finance ne bo 
spuščala. 
 
Matea Bahtijaraj je povedala, da je na seji kot predstavnik sveta staršev, ki so mnenja, da je to nesmisel. 
Povedala, da se ob tako visoki investiciji, niti ne bi drugih stvari delalo. Predlagajo da se podpre varianta 1. 
Izpostavila je problem neurejene kanalizacije. 
 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so resno pristopili k reševanju šolske problematike. Osnutek njihovega predloga 
je bil predstavljen že na odboru za družbene dejavnosti. Ravnateljica je bila takrat zelo vesela novih rešitev. 
Meni, da se je treba rešiti kleti. Kuhinja tja ne spada. Je proti obnovi. Ni možno določiti kakšna bo vrednost 
sanacije, projektantska ocena je precej višja od prve ocene, ki je znašala 350.000 EUR.   
 
 
Igor Erker je pojasnil glede ocene. 
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Zlatka Dvoršak je dejala, da je ocena celotne sanacije skoraj milijon, novogradnja celotne šole pa bi bila 3 do 
4 milijone. 
 
Silva Samastur je dejala, da predlog v tej drugi varianti ni več enak kot prva predstavitev. Tudi sosednja šola 
v Laporju ima kuhinjo spodaj. Dodala je še, da so kuhinje po navadi povsod spodaj. Meni, da je demokracija, 
da vsak pove, kar misli. 
 
Marjan Dovar je podal možnost sofinanciranja novogradnje z Eko skladom. Pri sanaciji je opozoril na zidno 
plesen v kleti, boji se da se tega ne bo dalo rešiti kar tako. Strah ga je stanja obstoječih temeljev, meni da se 
lahko močno višajo stroški. Dodaja, da je prostor za jedilnico premajhen, z novogradnjo bi se zmanjšalo 
stres.  
 
Igor Erker je podal pojasnilo glede Eko sklada. Merila, ki jih je treba doseči precej podražijo gradnjo in 
podražitev je približno enaka ali celo višja od višine subvencije, ki jo lahko pridobiš. 
 
Franci Skledar je vprašal kaj je narobe z obstoječo varianto. Temelje in kanalizacijo bo treba rešiti tudi če 
gremo v novogradnjo..  
 
Zlatka Dvoršak  je dejala, da ne podaja samo svojega mnenja. Pri prejšnjih občinskih svetih je ostalo samo 
pri besedah.  
 
Stanko Jančič je dejal, da je šola stara 129 let. Zadnjič je bil je tam na malici. Po 40 leti se v tej jedilnici ni 
spremenilo nič. Meni, da naj se zgradi novi objekt zunaj.   
 
Mag. Danilo Lončarič se je pridružil ob 17.40 
 
Zdravko Krošl je dejal, da sprejema, da uporabniki niso za gradnjo kuhinje in jedilnice na dvorišču, zato tudi 
on ne more biti. Meni, da je varianta 2 predraga, ne more se Občina zakreditirati samo zato. 
 
Jurij Plaznik je dejal, da je potrebno podpreti željo uporabnikov, je proti gradnji v atriju. 
 
Andrej Gaberc je dejal, da je za varianto 3 proti Mungotu. 
 
Župan je ugotovil, da zadeva sedaj stoji in ni soglasja. 
 
Silva Samastur je dejala, da je to  najslabša rešitev za njih. Ne izhajajo iz problemov, vidijo rešitve, kje bi 
lahko privarčevali. Moralo se bo urediti požarno varnost, stopnišče, kanalizacijo. Vidijo pa prihodnost, ker 
vidijo tudi to, da se svetniki zavedajo, da je problem treba rešiti.  
 
Stanko Jančič je izpostavil še problematiko požarnega stopnišča. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal kdo je potrdil DIIP. Novi občinski svet ga ni potrdil. Tudi prejšnji ga niso. 
 
Igor Erker je pojasnil. 
 
Mag. Danilo Lončarič  je vztrajal, da šodlaga bi moral biti DIIP. 
 
Igor Erker je povedal, da varianta 2 za proračun ni vzdržna, varianta 1 je možna z zadolžitvijo. 
 
Mag. Danilo Lončarič  je dejal, da se ne strinja. Meni, da če je varianta 1 vzdržna, je tudi varianta 2. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil problematiko. V javni razpravi je bila sprememba Zakona o financiranju občin, ki bi za 
Občino Makole pomenila precejšnje znižanje sredstev 
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Župan je svetnike vprašal, kateri investiciji bi v drugem letu dali prednost – kuhinji z jedilnico ali mostu čez 
Ložnico. 
 
Andrej Galun je menil, da beli most, saj smo pri šoli  na mrtvi točki. 
 
Stanko Jančič je dejal, da ga strah ga je da bo most v Ložnici padel. Je zato, da se naredi most. 
 
Marjan Dovar je dejal, da se ga preskoči pri tem. 
 
Diana Železnik je rekla da je to težka odločitev. Meni, da se je glede jedilnice in kuhinje predolgo čakalo. 
 
Mag: Danilo Lončarič je bil mnenja, da naj to predlaga župan.  
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da meni da imata oba predloga isto težo. Oboje je pomembno. 
 
Jurij Plaznik je dejal, da bi prednost dal šoli. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da se naj naredi most, saj pri šoli ni soglasja. 
 
Franci Skledar je dejal, da je oboje pomembno, prednost bi dal mostu. 
 
Andrej Gaberc je menil, da dokler ne bo znano koliko bo potrebno za krožišče, to je zelo težka odločitev. Po 
njegovem mnenju najprej most, zraven se pelje projekt šole. 
 
 
Štefka Skledar je dejala, da sta oba projekta sta zelo nujna. Če bi imela čarobno palčko, ni izvedla oba 
projekta. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo predsednici Odbora za gospodarstvo in finance. 
 
Zlatka Dvoršak je povedala, da je bilo dovolj težav je bilo s prvim predlogom, misli da bi se s sodelovanjem 
odborov, lahko rebalans lažje izpeljal. Sodelovanja ni bilo. Prerazporejenih sredstev je za 140.000 EUR. Na 
odboru je pohvalila delo podžupana pri poslovilnem objektu. Odbor za gospodarstvo in finance je glasoval 
proti rebalansu. 
 
Župan je dejal, da ne ve kakšno sodelovanje si predstavljajo. On je predlagatelj proračuna in je predlagal  
kar je finančno zmožno. Na občinskih svetnikih je bilo, da če se ne strinjajo, da dajejo amandmaje. 
Nesprejem je blokada dela občine. Izpostavil je problematiko sprejema Tima Gajserja, prav tako če ne bo 
rebalansa, ne bo možno izvesti ceste v Starem Gradu.  
 
Igor Erker je opozoril na zakonitost postopka sprejemanja proračuna. Ne morejo hkrati predlagati in 
sprejemati proračuna. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da so gradivo pravočasno dobili vsi svetniki. Tisti, ki se s predlogom ne strinjajo,  niso 
opravili svoje naloge,  saj niso podali amandmajev. Občani bodo ostali brez ceste. S takšnim obnašanjem se 
dela v nasprotju z interesi občine in občanov  
 
Diana Železnik, je dejala, da je ta cesta je že bila že izglasovana. 
 
Janez Jančič je kot predsednik vaškega odbora povedal, da so podali predlog za proračun. Povedal je,  da 
so  predlagali tudi še za druge ceste. Veliko cest imajo neasfaltiranih. Želja je, da se to letos naredi. V 
naslednjem letu, pa da se upošteva naslednje predloge. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da na začetku ni bilo tega v predlogu Župana. To so v proračun uvrstili so z 
amandmaji . Svetniki, ki so sedaj najbolj glasni, so bili takrat proti. Meni, da nič ni zamujeno, če je volja. Se 
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ne strinja z direktorjem občinske uprave, da v kolikor se gre v investicijo v kuhinjo in jedilnico, da za ceste 
ostanejo samo ostanki. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da se še ni zgodil, da bi bil on osebno kdaj proti kakšni cesti. 
 
Župan je dejal, da če je volja, bi podprli rebalans.  
 
Marjan Dovar je Zdravku Krošlu odvrnil, da je bil leta 2017 proti nekaterim cestam z amandmaji. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da je za pogovore in da ne bi namerno zavirala dela občine. 
 
Mag. Danilo Lončarič je kritiziral predlog rebalansa, saj je notri, da se ne obnovi šolsko igrišče, ni rušitve 
Munga.  Poudaril je, da so potrebna pisna opozorila na Mungu na nevarnosti. Moti ga, da je obračun 
elementarja v višini 36.000 EUR. Ta račun je treba zavrniti, ne pa da se vsa sredstva vzame iz igrišča. 
 
Župan je odgovoril, da je sanacije  bilo treba takoj narediti.  
 
Andrej Gaberc je dejal, da bi proračun morda lahko sprejeli z dopolnilom, da se Mungo reši še letos.  
 
Zdravko Krošl je ponovno poudaril, da bi svetniki lahko dali amandmaje. 
 
Marjan Dovar je menil, da bi se lahko uskladilo pred izdajo gradiva za sejo.  
 
Župan  je dejal nima vpliva na vreme. Škode je še ogromno več.  
 
Stanko Jančič je povedal, da je v času neurij  bil noč in dan na terenu. Je vodil akcijo. Plačati je to treba. 
Predlaga pa, da se še občinska uprava pogaja glede cene. 
 
Mojca Vantur je povedala, da so bili trije usklajevalni sestanki. Kar se je dalo se je znižalo. Sočasno so bile 
na terenu po tri ekipe.  Znižalo se je kolikor se je lahko. 
 
Stanko Jančič je vprašal kdaj se bo Mungo podrl.  
 
Franc Majcen je dejal, da tega denarja ni bilo. Bo pa to prav gotovo v naslednejm proračunu.  
 
Stanko Jančič je dejal, da absolutno podpira, da se izvede cesta v Starem Gradu. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 

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

5 glasov ZA, 5 glasov PROTI. Sklep ni sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je pojasnil zadevo. 
 
Župan odprl razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 

Občinski svet sprejme Amandma na predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila, ki ga je vložil župan Franc Majcen. 

 
6 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sklep je sprejet 
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Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 
Občinski svet občine Makole sprejme Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila s sprejetim amandmajem.  

 
6 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
 
Zlatka Dvoršak je začasno zapustila sejo ob 18.50. 
 
Razprave ni bilo, 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 

Občinski svet občine Makole sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
Mag. Danilo Lončarič je zapustil sejo ob 18.53. 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker  je predstavil osnutek odloka pripravljenega na pobudo svetnika Marjana Dovarja. 
 
Zlatka Dvoršak se je vrnila na sejo ob 18.55. 
 
Marjan Dovar, je predlagal, da naj se presežki stroškov  navzgor omejijo na 2.000 EUR. Drugo naj krije 
občina. 
 
Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o spremembi Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v občini Makole v 1. branju.. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil mnenje nadzornega odbora glede nepremičnine parcelna št. 1545/2 k.o. Štatenberg. 
 
Andrej Gaberc je povedal, da bo lastnik precej več dal, kot pa je predvideno da bo dobil. 
 
Stanko Jančič je menil, da je to nepomembna zemlja ob zidu. Ker se je občan izven Ložnice na to pritožil, se 
ne more strinjati s pritožbo. 
 
Zdravko Krošl je dejal, da tam ni možnosti za širitev ceste.  
 
Jasmin Kaljun je podal pojasnilo Nadzornega odbora. Zdi se mu prav, da je tako reagiral, da se je postopek 
začasno ustavil 
 
Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 

Občinski svet potrjuje, da nepremičnina parcelna št. 1545/2 k.o. Štatenberg ostane v Načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 2019. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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Zlatka Dvoršak je glede ponudbe za najem zemljišča pod Štatenbergom povedala, da je zelo dobrodošla. 
Apelira na občinsko upravo, da se čimprej izvede razpis. Prav tako naj gredo prostori pod staro telovadnico 
čim prej v uporabo. 
 
Igor Erker je podal pojasnilo glede razpisov. 
 
Na glasovanje je dan sledeči predlog sklepa: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Makole za leto 2019, ki je sestavni del tega sklepa. 

10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
11.1 Lekarna Slovenska Bistrica 
Diana Železnik je vprašala ali je že sklenjen dogovor glede pokrivanja izgube Lekarne Slovenska Bistrica 
 
 
11.2 Odvoz smeti 
Andrej Galun je glede odvoza smeti povedal, da komunala ne odvaža več folije za kmetijstvo. Le to je sedaj 
treba voziti na odlagališče in plačati. Dodal je še, da so kmetje sedaj začeli sežigati folijo. 
 
 
 
11.3 Projekt RUNE 
Andrej Galun je povedal, da so se poleg cevi za javno razsvetljavo bile položene tudi cevi za 
telekomunikacije. Zanima ga kako je s projektom RUNE za odročne kraje. 
 
11.4 Odmera 
Stanko Jančič je vprašal kako je z odmero ceste pri Pušaver Tilčki. 
 
11.5 Košnja ob cestah 
Stanko Jančič je predlagal, da se za vse predsednike vaških odborov pripravi pregled, kje se kosi ena in kje 
dve vrsti. 
 
11.6 Zimska služba 
Stanko Jančič je dejal, da bo sklical Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, da se pripravi 
načrt kje bi lahko bile deponije posipnega material, ter da se dogovorijo glede zimskega čiščenja pločnikov. 
 
11.7 Asfaltiranje v Mostečnem 
Stanko Jančič je predlagal, da naj se glede asfaltiranja zmenijo vaščani na Vaškem odboru. 
 
11.8. Javni delavci 
Stanko Jančič je menil, da je potreba po dveh javnih delavcih. 
 
11.9 Cesta v Dežno 
Stanko Jančič je polemiziral glede obnašanja občanke pri asfaltiranju. 
 
 
11.10 Ograja na pokopališču 
Andrej Gaberc je predlagal, da se naj ograja zapre. 
 
 
11.11 Lokalna cesta pred Klajnškom 
Franci Skledar je opozoril, da je ob lokalni cesti pred Klajnškom pri potoku že ravna linija navzdol. 
Diana Železnik je pri tem polemizirala glede škode, ki je nastala občanom ob sanaciji škode po poplavah 
Jelovškega potoka. 
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11.12 Čiščenje javne razsvetljave 
Jurij Plaznik je opozoril na čiščenje luči javne razsvetljave v Makolah. 
 
 
11.13 Trosenje gnojnice 
Stanko Jančič je vprašal ali ima na občinski ravni urejeno glede trosenja gnojnice. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
 
12.1 Projekt WiFi4EU 
Igor Erker je podal informacijo glede projekta WiFi4EU. Visoki stroški mesečnih priključkov in vzdrževanja. 
Člani Občinskega sveta so menili, da v tem primeru ni smiselno iti v to. 
 
 
 
12.2 Poslovilni objekt 
Zdravko Krošl je povedal, da se vežica počasi zaključuje.  
Stanko Jančič je menil, da se je dobro gospodarilo. V Oplotnici so naredili manjši objekt za višjo ceno. 
 
Seja zaključena ob 19.35 . 
 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


