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Številka:900-8/2018-4 
Datum:19.12.2018
 
 

Z A P I S N I K 
3. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 20.02.2019 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 
• Drugi: Igor Erker, Matjaž Kopše, Slavko Podbrežnik 

 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Na začetku seje je prisotnih 9 svetnikov. Manjkata mag. Danilo Lončarič in Diana Železnik. Svet je sklepčen. 
Župan je pozdravil vse prisotne. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlagan je bil sledeči dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 3. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta 
4. Predlog Proračuna Občine Makole za leto 2019 
5. Odlok o ustanovitvi  javnega lekarniškega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 
6. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških občin« 
7. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občine Makole 
8. DIIP »Gradnja poslovilnega objekta na pokopališču Makole« 
9. Imenovanje članov Nadzornega odbora 
10. Ustanovitev Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo 
11. Imenovanje članov Odbora za pokopališko dejavnost in infrastrukturo 
12. Ustanovitev Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 
13. Imenovanje članov Odbora za mladinsko dejavnost in infrastrukturo 
14. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor 
15. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
16. Razno 

 
Župan je predlagal, da se pod točko razno obravnavajo še trije sklepi o uskladitvi mej s sosednjo občino.  
 



 
 

Zapisnik 3 redne seje 20.02.2019  Stran 2/11  

Dnevni red je dan v razpravo. 
Marjan Dovar je predlagal, da se predstavitev glede interesne zvez Haloze opravi takoj po sprejemu 
dnevnega reda še pred obravnavo proračuna 
 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je sprejet. 
 
 
Župan je predal besedo Slavku Podbrežniku. 
 
Slavko Podbrežnik je predstavil dosedanje dejavnosti na področju turistične promocije Haloz. Predstavil je 
projekt Kulinarične Haloze. 
 
Ob 17.06 je na sejo prišla  Diana Železnik. 
 
Ob 17.13 je na sejo prišel mag. Danilo Lončarič. 
 
Marjan Dovar je dejal, da je Strategija razvoja turizma bila sprejeta že pred leti. Ne vidi, da bi bilo kaj od 
tega. 
 
Slavko Podbrežnik je poudaril, da je tudi vlaganje v blagovno znamko vlaganje v osnovno turistično 
infrastrukturo.  
 
Marjan Dovar je opozoril, da turisti sedaj jejo hrano iz nahrbtnika in puščajo v okolici smeti. Občani Makol od 
takšnih turistov nič nimajo. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je pri takšnih projektih pomembno  mreženje. Zanimalo ga je ali g. 
Podbrežnik pozna projekt Makolski lodn. 
Slavko Podbrežnik je povedal, da še s tem projektom ni seznanjen. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal kakšna bo vloga obstoječih TIC. 
Slavko Podbrežnik je pri tem poudaril, da so lahko tudi obstoječi gostinci turistično informacijske točke. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 2.  redne seje v razpravo. Razprave ni bilo. 
 
Mag. Danilo Lončarič je opozoril, da je pravilni zapis »razvid posameznih splošnih aktov« 
 
Župan je podal zapisnik 2. redne seje v potrditev. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 2. redne seje je potrjen. 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo predsednici Odbora za gospodarstvo in finance. 
 
Zlatka Dvoršak je predstavila amandma, s katerim se spremeni čez 50 različnih postavk,  ki sta ga podala 
Odbor za gospodarstvo in finance, Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo. Povedala, da so z 
amandmajem povišana oz. rezervirana sredstva  za gasilski avto, za vzpostavitev Turistično informacijskega 
centra, za ceste, za vaške odbore, za nakup prostorov pod staro telovadnico. 
 
Marjan dovar je povedal, da so za  Vaški odbor Makole predvidena nižja sredstva, ker so v Makolah tudi 
občinska stanovanja, ki imajo posebej rezervirana sredstva. 
 
Župan je nato predstavil svoj amandma na amandma. 
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Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet sprejme Amandma na amandma na odlok o proračunu Občina Makole za leto 2019, ki 
ga je vložil župan Franc Majcen. 

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

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občina Makole za leto 2019 z obveznimi prilogami z 
sprejetim amandmajem. 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
V  Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 2019 se doda v skladu z vloženim 
amandmajem nakup prostorov pod staro telovadnico. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

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

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je na kratko predstavil osnutek Odloka o ustanovitvi  javnega lekarniškega zavoda Lekarna 
Slovenska Bistrica. 
 
Jurij Plaznik je vprašal, če sedaj že imamo predstavnika sveta zavoda. 
Matjaž Kopše je povedal, da je to on. 
 
Zlatko Dvoršak je zanimalo kako je s pogodbo o financiranju izgube. 
Župan je pojasnil. Sklenjen je usten dogovor z Občino Slovenska Bistrica po katerem se amortizacija ne 
šteje v izgubo. 
 
Marjan Dovar je predlagal, da naj se v 26. členu spremeni razporeditev presežka prihodkov. Moti ga sestava 
sveta. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal kakšno je stanje obveznosti oz. terjatev do lekarne. Povedal je, da se bo 
vzdržal glasovanja. 
 
Marjan Dovar je dejal, da se naj počaka na Slovensko Bistrico. 
 
Marjan Dovar je predlagal, da se v  7 odstavku 26. člena, črta besedilo za razen. V 4. odstavku 26. člena se 
naj črta zadnji stavek. Predlaga, da se naj 19. člen glede članov sveta zavoda spremeni tako, da imajo 
lokalne skupnosti večino. 
Marjan Dovar je dejal, da zahteva ustanoviteljice mora biti, da se presežek razporedi v občinske proračuna. 
32. člen se naj spremeni tako, da soglasje ni dano. 
 
Marjan Dovar je opozoril še na to, da delovni čas Lekarne ni prilagojen zdravnici. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o ustanovitvi  javnega lekarniškega zavoda Lekarna 
Slovenska Bistrica v 1. branju s pripombami. 
 

10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
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K 6. točki dnevnega reda 
 
Zlatka Dvoršak je kritizirala osnutek strategije, v njem je samo ena cerkev iz območja občine Makole. Meni, 
da je zelo skromna predstavitev Občine Makole. Povedala je, da je mnenje svetniške skupine SDS, da naj 
občina poskrbi za svoj turizem. Morda se kasneje pridružimo kakšni organizaciji. Kot prvo bi izkoristili 
ustanove in povezave kjer smo že vključeni. 
 
Andrej Gaberc je dejal, da meni, da društva bodo pridobivala od turistov. 
 
Štefka Skledar pravi, da v tem vidi izziv za povezovanje. 
 
Župan je opozoril, da ne bo čez nekaj let prišlo do vprašanj zakaj Makole niso zraven. 
 
Franci Skledar je dejal da gre za povezovanje na področju turizma. To je treba podpreti, ponudba se bo še 
zraven naredila. Če se ne bomo vključevali, bo nam vlak odpeljal. 
 
 
Diana Železnik je izpostavila, da v Makolah je veliko turistov, ni pa centra kjer bi se informirali dalje. 
 
Zlatka Dvoršak je izpostavila problematiko, da se makolska društva ne povežejo. 
 
Stanko Jančič je poudaril razvoj kmetijstva 
 
Marjan Dovar je podvomil v uspešnost povezovanja, če se sami ne znamo povezati. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da naj se opravi se razprava o vseh organizacijah, ki delujejo na področju 
turizma za makolsko občino,  ne samo o posamezni.  
 
Župan je dejal, da brez povezovanja ne bo šlo naprej. 
 
 
Štefka Skledar je dejala, da je treba podpreti povezovanja, na Makolčanih je nato, da se sredstva dobijo 
nazaj. 
 
Marjan Dovar je vprašal, kje se pozna prihodek od turizma. 
 
Štefka Skledar je predstavila dosežke turističnega društva. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških 
občin« v1. branju.  

 
8 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Ob 19.00 se seja za 10 minut prekine. 
 
Seja se nadaljuje ob 19.10. 
 
Župan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja mag. Danilu 
Lončariču. 
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Mag. Danilo Lončarič je predstavil osnutek pravilnika, ki bo veljal tudi za samostojne svetnike. Predlog 
Komisije je, da se v drugem členu v drugem odstavku črta beseda »lahko«. 
 
Jurij Plaznik je vprašal kakšen denar se bo potrošil zato. 
Mag. Danilo Lončarič  je odgovoril, da to še ni določeno, mišljeno je da se lahko gre kdaj pogledati primer 
dobre prakse, če se kdaj izvaja kakšen podoben projekt. 
 
Na glasovanje je dan predlog, da se v drugem členu v drugem odstavku črta beseda »lahko«. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Predlog je sprejet. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Občine Makole. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je predstavil osnutek DIIP. 
 
 
Stane Jančič je vprašal kakšni so termin in kdaj bo razpis za izvajalca. 
Predstavljena je bila približna časovnica izvedbe projekta. 
 
Marjan Dovar je vprašal, kaj se zgodi če se doseže nižja vrednost. 
Igor Erker je odgovoril, da to pomeni, da bo nižje zadolževanje. 
 
Zlatka Dvoršak je predlagala, da se razpis  razdeli na faze oz. sklope, tako da se lahko manjši prijavljajo. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP,  96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 
83/18),  Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna (Uradni list RS, št. 54/10), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 
Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je občinski svet  
dne ______________ sprejel sledeči: 
 

SKLEP 

1. Potrdi se dokument identifikacije investicijskega projekta za naložbo Gradnja poslovilnega objekta 
na pokopališču Makole, ki ga je izdelala Občinska uprava Občine Makole v februarju 2019.  
 
2. V NRP občine se z DIIP imensko in vrednostno uskladi obstoječi projekt OB198-11-0012 Mrliška 
vežica 
 
3. Odobri se izvedba investicije. 
 
Občina bo za projekt vložila načrt porabe koriščenja sredstev na osnovi 23.člena Zakona o 
financiranju občin (ZFO-1). 

 
4. Vrednost investicije znaša 200.210 EUR (brez DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom 
od februarja 2019 do aprila 2020. 
 
5. Vire za financiranje zagotavljajo:  

• Lastna finančna sredstva v znesku 13.164 EUR  
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• Nepovratna sredstva v skladu z 21. in 23. členom  ZFO-1 v znesku 93.523 EUR  
• Povratna (kreditna) sredstva v skladu z 21. in 23. členom  ZFO-1 v znesku 93.523 EUR.  
 

6. Občinski svet pooblašča Župana, da spremeni DIIP za potrebe prijave projekta 
 
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 predstavil predlog Komisije. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole imenuje v Nadzorni odbor Občine Makole: 
• Jožica Jurič 
• Adi Doberšek 
• dr.Jasmin Kaljun 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo predsedniku Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja mag. Danilu 
Lončariču. 
 
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije. 
 
Jurij Plaznik je menil, da so drugi odbori, ki bi lahko obravnavali to tematiko. Meni, da tako stran vržemo 800 
EUR. 
Zdravko Krošl je dejal, da se stvari podvajajo, prihaja samo do dodatnih stroškov. Če so drugje oklestili 
proračunske postavke, bi tudi tu lahko privarčevali. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet kot občasno delovno telo ustanovi Odbor za pokopališko dejavnost in infrastrukturo: 
(1) Odbor za pokopališko dejavnost in infrastrukturo ima 5 (pet) članov.  
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
pokopališke dejavnosti, planiranja, urejanja in gospodarjenja s pokopališko infrastrukturo, ki so svetu 
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom odločitve.  
 (3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje 3 (tri) dni pred dnem, za katerega je sklicana 
redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje 
do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
(4) Odbor za pokopališko dejavnost in infrastrukturo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela. 

 
 
7 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
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Občinski svet Občine Makole imenuje v Odbor za pokopališko dejavnost in infrastrukturo: 
• Andrej Galun, predsednik 
• Stanko Jančič 
• Marjan Dovar 
• Zlatka Dvoršak 
• Darko Lončarič 

 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Jurij Plaznik je vprašal kaj naj bi to telo konkretno delalo. 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da bo odbor sestavil akcijski načrt na področju mladine. Dejal je, da mladi so 
priložnost. 
 
Jurij Plaznik je vprašal kakšna vizijo ima predlagana predsednica. 
Zlatka Dvoršak je kot primer možne prireditve predlagala recimo Anino nedeljo, ki bi se izvedla v podobni 
obliki kot je sedaj Andrejev sejem. 
Jurij Plaznik je dejal, da se za takšne zadeve lahko usedejo društva skupaj, ne zdi se mu simiseln odbor, za 
katerega se bo potrošilo 800 EUR na letni ravni. Predstavniki društev bi to organizirali prostovoljno in res se 
mu ne zdi potrebno zato ustanoviti odbora. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala pogreša druženja društev ter več povezave med njimi. 
 
Jurij Plaznik je poudaril, da člani odborov dobijo sejnine, društva pa bodo delala brezplačno. Sredstva se naj 
raje nameni za samo izvedbo prireditve. 
 
Stane Jančič je dejal, da je fašenk v Makolah bil zelo spoštovan, sedaj tega več ni. Ni več povezovanja. Isto 
je zamrlo silvestrovanje. Ustanovila bi se lahko Makolska godba. 
 
Zdravko Krošl je menil, da se odbori podvajajo, to bi lahko obravnaval odbor za družbene dejavnosti. Ljudje 
bodo pobrali sejnine. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Občinski svet kot občasno delovno telo ustanovi Odbor za mladinsko dejavnost in infrastrukturo: 
(1) Odbor za mladinsko dejavnost in infrastrukturo ima 5 (pet) članov. 
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju 
mladinske dejavnosti in infrastrukture, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje 
in svetu poda stališče s predlogom odločitve. 
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje 3 (tri) dni pred dnem, za katerega je sklicana 
redna seja sveta, ter svoje mnenje, stališče in predlog  pisno predložiti županu, predsedujočemu in 
predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje 
do začetka obravnave predloga splošnega akta. 
(4) Odbor za mladinsko dejavnost in infrastrukturo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge 
akte iz njegove pristojnosti na področju mladinske dejavnosti in infrastrukture. 

 
8 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 13. točki dnevnega reda 
 
Mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
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Občinski svet Občine Makole imenuje v Odbor za mladinsko dejavnost in infrastrukturo: 
• Zlatka Dvoršak, predsednik 
• mag.Danilo Lončarič 
• Diana Železnik 
• Gorazd Kunej 
• Franc Skledar  

 
9 glasov ZA,0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 14. točki dnevnega reda 
 
Mag. Danilo Lončarič je zapustil sejo za čas glasovanja in predal Zlatki Dvoršak, da preda poročilo s 
Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 
 
Zlatka Dvoršak je predstavila predlog Komisije. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole za predstavnika Občine Makole v Svetu lokalnih skupnosti CSD 
Maribor imenuje mag. Danila Lončariča, Ložnica 20c, 2321 Makole.  
 

10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 15. točki dnevnega reda 
 
Mag. Danilo Lončarič se je ob 19.45 vrnil na sejo. 
 
15.1 Koncesija in vzdrževanje cest 
Marjan Dovar je vprašal kako gre skupaj  koncesija in vzdrževanje ceste s strani delavcev občinske uprave. 
Prav tako je imel pripombo glede izvajanja 
 
15.2 Zaraščenost ob cestah 
Marjan Dovar je opozoril, da je ob nekaterih javnih poteh zaraščeno. Ceste se zato tudi uničujejo. 
Obrezovanje bi lahko izvedli tudi gasilci.  
 
Igor Erker je odgovoril, da je to v prvi meri  dolžnost lastnikov. 
 
15.3 Projekti za kuhinjo 
Marjan Dovar je vprašal kakšen je bil izveden razpis za projekte za kuhinjo in jedilnico v Osnovni šoli. 
Matjaž Kopše je povedal, da je šlo za postopek zbiranja ponudb. 
Marjan Dovar je dejal, da v prihodnje za nove projekte pričakuje javni razpis 
 
 
15.4 Športno igrišče Makole 
Zlatka Dvoršak je vprašala, ali smo že prejeli odgovor s strani Fundacije za šport glede sofinanciranja 
športnega igrišča Makole. 
 
15.5 Financiranje političnih strank 
Zlatka Dvoršak je opozorila, da v letu 2018 financiranje političnih strank ni bilo izvedeno. 
 
15.6 Stanovanja 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so glede občinskih stanovanj posredovali predloge po mailu. 
 
 
15.7 Nogometno igrišče Makole 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je zaradi premajhnega nogometnega igrišča v Makolah problema glede 
tekmovanja v višjih ligah MNZ Ptuj. Predlagal je, da se gre  v rekonstrukcijo obstoječega igrišča. Županu in 
občinski upravi je  predal dopis Športnega društva Makole. 
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15.8 Ministrstvo za mlade 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da Občina Makole pošlje pobudo na Službo Vlade RS, da se ustanovi 
Ministrstvo za mlade. 
 
 
15.9 Proračun za leto 2020 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se objavi javni poziv za potrebe za proračun v letu 2020. 
 
15.10 Prisega Župana 
Marjan Dovar je dejal, da je v večini občin običaj, da imajo prisego župana. Pozval je Župana, da se tudi v 
Občin Makole opravi prisega. 
 
15.11 Javna razsvetljava 
Jurij Plaznik je opozoril, da so nekatere luči javne razsvetljave v Makolah  polomljene in umazane. 
 
 
15.12 Dom krajanov 
Jurij Plaznik je predlagal, da se uredi zavesa na stopnicah na oder. Prav tako predlaga, da se na črno 
pobarva steno. 
Franci Skledar je opozoril skozi vrata pri odru piha veter. 
Zlatka Dvoršak je opozorila, da so v prostorih Doma krajanov še zmeraj table občinske uprave. 
Franci Skledar je predlagal, da se uredi prostor za odrom, da se lahko nastopajoči preoblečejo. 
 
 
K 16. točki dnevnega reda 
 
16.1 Sklepi o uskladitvi meje 
 
Igor Erker je predstavil tematiko.  
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 27. člena Zakona o spremembah 

zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta Občine Makole 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine Makole na 

………. seji dne …………..sprejel 

 

SKLEP  

o uskladitvi meje Občine Makole z mejami zemljiških parcel z Občino Poljčane 

1. Občinski svet Občine Makole se seznani s predlaganim potekom meje Občine Makole, ki ga 

je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 27. člena Zakona o 

spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18). 

 

2. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se parceli št. 1025/2 in 1027 k.o. 785 – Hrastovec, 

po posredovanem predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije, v celoti prenesejo v 

območje Občine Poljčane.  

 

3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 
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11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 27. člena Zakona o spremembah 

zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta Občine Makole 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine Makole na 

………. seji dne …………..sprejel 

SKLEP  

o uskladitvi meje Občine Makole z mejami zemljiških parcel z Občino Rogaška Slatina 

 

1. Občinski svet Občine Makole se seznani s predlaganim potekom meje Občine Makole, ki ga je 

pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 27. člena Zakona o spremembah 

zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18). 

 

2. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se parceli št. 906 in 913/3 k.o. 1167 – Negonje, po 

posredovanem predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije, v celoti prenesejo v območje 

Občine Rogaška Slatina.  

 

3. Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/10-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 27. člena Zakona o spremembah 

zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) in 16. člena Statuta Občine Makole 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet Občine Makole na 

………. seji dne …………..sprejel 

 

SKLEP  

o uskladitvi meje Občine Makole z mejami zemljiških parcel z Občino Majšperk 

 

1. Občinski svet Občine Makole se seznani s predlaganim potekom meje Občine Makole, ki ga je 

pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi 27. člena Zakona o spremembah 

zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18). 

 

2. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se parcele št. 646/2 in 650/4 k.o. 438 – Lešje, ter 956/2 

k.o. 774-Stopno, po posredovanem predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije, v celoti 

prenesejo v območje Občine Makole.  
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3. Občinski svet Občine Makole potrjuje, da se del parcele št. 956/1 k.o. 774-Stopno, po 

posredovanem predlogu  Geodetske uprave Republike Slovenije,  delno prenese v območje 

Občine Majšperk.  

 

4. Sklep se objavi v Glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
16.2 Prostori pod staro telovadnico 
Zdravko Krošl je skupaj s Stanetom Jančičem povedal, da so bila izvedeni pogovori z g. Godcem glede  
nakupa prostorov pod staro telovadnico. Ustno dogovorjena cena je 33.000 EUR, 15.000 naj bi se nakazalo 
letos, preostanek drugo leto. Pogoj za sklenitev posla pa je , da g. Godec podpiše tudi pogodbe, ki so 
potrebne pri regionalni cesti v Pečke. 
 
16.3 Vaški odbori 
Zlatka Dvoršak je vprašala kakšno je vzdušje na vaških odborih. 
Zdravko Krošl je povedal, da so najbolj na udaru ceste, mulde in jaški. 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.18 . 
 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


