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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 6. REDNE SEJE OS  
 
 
1. DIANA ŽELEZNIK 
Lekarna Slovenska Bistrica 
Diana Železnik je vprašala ali je že sklenjen dogovor glede pokrivanja izgube Lekarne Slovenska Bistrica. 
 
Odgovor:  
Dogovor v smislu črtanja amortizacije (dela stavbe, ki jo je sofinancirala Lekarna Slovenska Bistrica) iz 
pokrivanja izgube je načelno bil že ustno dogovorjen 5. 7. 2017. Zdaj je dogovorjeno in obljubljeno, da bo v 
kratkem sklicana korespondenčna seja skupnega organa (oba župana), kjer bo to tudi zapisano s sklepom 
skupnega organa. 
 
 
2. ANDREJ GALUN 
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. 
 
Odgovor:  
Folije za kmetijstvo niso gospodinjski komunalni odpadek, za katerega bi bila Občina dolžna organizirati 
javno službo odvoza in obdelave odpadkov. Zato Komunala Slovenska Bistrica tudi ni dolžna prevzeti tega 
odpadka v okviru javne službe, ampak gre  za njeno tržno dejavnost. Pri folijah za kmetijstvo gre za odpadek 
ki nastaja pri izvajanju dejavnosti in za ta odpadek je zakonsko dolžan poskrbeti izvajalec dejavnosti (v tem 
primeru kmet). Kurjenje folije v naravnem okolju je seveda prepovedano in ga je potrebno prijaviti. 
 
 
3. ANDREJ GALUN 
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. 
 
Odgovor:  
Položene cevi za telekomunikacije v Varošu so last Telekoma Slovenije in nimajo neposredne povezave s 
projektom RUNE. Bo jih pa verjetno možno uporabiti, v kolikor se bo RUNE to dogovoril s Telekomom. Kar 
se tiče projekta RUNE, smo jih njimi kontaktirali, da bi preverili aktualno stanje in prejeli sledeči dogovor: 
 

V okviru projekta RuNe poteka zaključna faza projektiranja na centrali, iz katere se bo pokrivalo 
celotno območje občine Makole. Slednje se bo po trenutnih predvidevanjih zaključilo spomladi 2020, 
kadar boste prejeli tudi zaključeno PZI dokumentacijo v mnenje. Nato bo stekel postopek izbire 
izvajalca del, nato pa se bo šlo v samo izvedbo, ki se bo predvidoma začela pozno poleti oz. zgodaj 
jeseni 2020. Najprej se bo postavilo centralo, nato pa se bo začelo z izgradnjo primarnega dela 
omrežja, kmalu za tem pa tudi z izgradnjo priključkov. Pred samim pričetkom del bodo občani 
obveščeni po pošti, prav tako pa imamo namen tudi organizirati informativne sestanke z občani, na 
katerih jim bodo podane vse informacije o predvideni časovnici del ter, kako naročiti priključek. 
 
Projekt GOŠO, iz katerega pa se bo pokrivalo še preostala gospodinjstva, ki so se znašla na t.i. belih 
lisah, pa je trenutno še vedno v fazi priprave razpisa, ki pa naj bi po zadnjih informacijah bila tik pred 
objavo (rok za objavo naj bi bil 2.12.). RuNe bo zagotovo prijavitelj na ta razpis, precej verjetno celo 
edini, kar pomeni, da bo tudi na belih lisah gradil RuNe, pod enakimi pogoji kot v RuNe. V kolikor ti 
postopki stečejo po trenutni časovnici, potem se bosta oba projekta izvajala istočasno, obstaja pa 
verjetnost, da se GOŠO nekoliko zavleče, v tem primeru bodo RuNe gradbene ekipe v naprej 
pripravile vse potrebno, da potem GOŠO steče čim hitreje. 
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4.STANKO JANČIČ 
Odmera 
Stanko Jančič je vprašal kako je z odmero ceste pri Pušaver Tilčki. 
 
Odgovor:  
Odmera na terenu je bila s strani geodetskega podjetja izvedena. Čaka se odločba Geodetske uprave. 
 
 
5. STANKO JANČIČ 
Košnja ob cestah 
Stanko Jančič je predlagal, da se za vse predsednike vaških odborov pripravi pregled, kje se kosi ena in kje 
dve vrsti. 
 
Odgovor:  
Koncesionar izvaja košnjo ob kategoriziranih cestah in sicer na lokalnih cestah dva reza oz. 2 m, in na javnih 
poteh en rez oz. 1m. Predsednikom vaški odborov bomo posredovali pregled. 
 
 
6.  STANKO JANČIČ 
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. 
 
Odgovor:  
Občinska uprava je ponovno opozorila koncesionarja, da je potrebno pločnike plužiti z manjšimi traktorji, ki 
ne bodo poškodovali robnikov pločnika 
 
 
7. STANKO JANČIČ 
Asfaltiranje v Mostečnem 
Stanko Jančič je predlagal, da naj se glede asfaltiranja zmenijo vaščani na Vaškem odboru. 
 
Odgovor: 
Pri asfaltiranju je bil upoštevan predlog vaškega odbora. 
 
 
8. STANKO JANČIČ 
Javni delavci 
Stanko Jančič je menil, da je potreba po dveh javnih delavcih. 
 
Odgovor:  
Načrtujemo, da bomo po objavi razpisa za Javna dela za leto 2020 kandidirali za dva javna delavca v 
režijskem obratu občine. 
 
 
9. STANKO JANČIČ 
Cesta v Dežno 
Stanko Jančič je polemiziral glede obnašanja občanke pri asfaltiranju. 
 
Odgovor:  
Ni komentarja. 
 
 
 
10. ANDREJ GABERC 
Ograja na pokopališču 
Andrej Gaberc je predlagal, da se naj ograja zapre. 
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Odgovor:  
Ograja na vežici je vzpostavljena do objekta, kot je to bilo na starem objektu. 
 
11. FRANCI SKLEDAR 
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. 
 
Odgovor:   
K sanaciji usada ob lokalni cesti LC 440501 v km 2+50 bomo pristopili predvidoma spomladi 2020. 
 
 
12. JURIJ PLAZNIK 
Čiščenje javne razsvetljave 
Jurij Plaznik je opozoril na čiščenje luči javne razsvetljave v Makolah. 
 
Odgovor:  
Stekla bomo očistili predvidoma v začetku leta 2020, saj zaradi izvajanja investicij po vaških odborih, pri 
katerih je bil ves čas prisoten zaposleni delavec, le teh ni bilo možno očistiti. 
 
13. STANKO JANČIČ 
Trosenje gnojnice 
Stanko Jančič je vprašal ali ima na občinski ravni urejeno glede trosenja gnojnice. 
 
Odgovor:  
V skladu z 9. členom Odloka o javnem redu in miru v Občini Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
27/2010) je prepovedano v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko po zemljiščih, ki ogrožajo 
podtalnico in v bližini strnjenih naselij. V skladu z 11. členom Odloka morajo lastniki oziroma uporabniki 
tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z 
vožnjo ali obračanjem teh vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, 
ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom. 


