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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 3. REDNE SEJE OS  
 
 
1. MARJAN DOVAR 
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 
 
Odgovor: 
Delavca občinske uprave sta v letu 2018 in enako bosta tudi v letu 2019 izvajala pretežno investicijska 
vzdrževalna dela, kot so sanacije usadov, plazov, postavitev novih prometnih znakov in podobno. Ta dela 
nio v koncesijski pogodbi za redno vzdrževanje. Kar se tiče rednega vzdrževanja izvajamo z njima zgolj 
čiščenje muld, obnovo ograj na mostovih, pometanje centra Makol in podobno. 
 
 
2. MARJAN DOVAR 
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.  
 
 
Odgovor: 
Ob informaciji, da je določen del ceste zarasel občinska uprava obvesti medobčinski inšpektorat, ki opravi 
ogled na terenu in v kolikor je čiščenje naloga lastnika zemljišča ga na to tudi opozori in odredi obsekovanje, 
v kolikor pa čiščenje spada v pristojnost koncesionarja se obsekovanje odredi njemu. 
 
 
3. MARJAN DOVAR 
Projekti za kuhinjo 
Marjan Dovar je vprašal kakšen je bil izveden razpis za projekte za kuhinjo in jedilnico v Osnovni šoli. 
 

 
Odgovor:  
Izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije je bil izbran na podlagi zbiranja ponudb. Za gradnjo objekta – 
Preureditev kletnih prostorov v centralno kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori ter izvedbo požarnega 
stopnišča v OŠ Anice Černejeve Makole je bilo dne 28. 2. 2019 izdano gradbeno dovoljenje. 
 
 
4. ZLATKA DVORŠAK 
Športno igrišče Makole 
Zlatka Dvoršak je vprašala, ali smo že prejeli odgovor s strani Fundacije za šport glede sofinanciranja 
športnega igrišča Makole. 
 
Odgovor: 
S strani Fundaciji za šport še vedno nismo prejeli informacije oziroma odločbe o rezultatih prijave na razpis. 
 
 
5. ZLATKA DVORŠAK  
Financiranje političnih strank 
Zlatka Dvoršak je opozorila, da v letu 2018 financiranje političnih strank ni bilo izvedeno. 
 
Odgovor: 
To drži. Za leto 2019 je bila postavka že v celoti realizirana takoj po sprejemu proračuna Občine Makole za 
leto 2019. 
 
6. ZLATKA DVORŠAK,DIANA ŽELEZNIK, ANDREJ GALUN, mag. DANILO LONČARIČ 
Stanovanja 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so glede občinskih stanovanj posredovali predloge po mailu. 
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Diana Železnik: 
Pošiljam v vednost, kako bi se razporedila sredstva za vzdrževanje stanovanj: 
016521 vzdrževanje stanovanj 
   402099 drugi splošni materiali in storitve 2.000€ (2.500€) za vrata blok na remontu pod pogojem, 
da sofinancira večinski lastnik g. Plaznik 4.000€  
 
   402501  tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 
-stanovanje nad telovadnico 4.000€ 
- prostori za upokojence remont 3.000€             
- vila Makole 2.000€           - blok "učiteljski" 2.500€ 
  
In prosim, če se pripravi pravna podlaga za stanovanjski sklad, v katerem bi se zbirala sredstva 
podnajemnikov v višini 10% od najemnine, v primeru da se sklad ne more podpreti brez sredstev, se 
mu nameni 500€ iz tega konta 402501. 
 
 
Argumenti še ostalih : 
Andrej Galun :"tej razdelitvi naklonjen pod pogojem da se na vseh občinskih stanovanjih ustanovi 
sklad in začne zbirat sredstva za adaptacije  dotrajanih stvari. Predlagam 8% od vrednosti 
najemnine. Lp." 
 
Danilo Lončarič:" 
- stanovanja nad staro telovadnico (mlada družina, dojenček, zdravje otroka) - 4.000 eur 
- prostori za upokojence na Remontu (osvežitev prostorov - vrata...) - 3000 eur 
- vila Makole - 2.000 eur 
- stanovanja na remontu - 2.500 eur, s tem, da tudi Plaznik kot večinski lastnik prispeva 4.000 eur 
- blok "učiteljski" - 2.500, s tem da ustanovijo sklad in začno varčevati za streho, če jo želijo, mi pa 
jim kot osnovni znesek na začetku damo 2.500" 
 

 
 
 
Odgovor: 
Občina Makole za svoja neprofitna stanovanja pobira najemnino. V stanovanjski sklad lahko sredstva 
vplačuje le lastnik in tega ne moremo prenesti na najemnika.  
 
Sredstva na tej postavki bodo realizirana na podlagi dejanskih potreb. V primeru, kjer Občina Makole ni 
večinski lastnik, se bo Občina priključila sofinanciranju investicij, če se bo za nje odločil večinski lastnik. 
 
 
7. Mag. DANILO LONČARIČ 
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. 
 
Odgovor: 
Kolikor smo proučili dopis Športnega društva Makole, izhaja iz njega, da gre s strani Športnega društva 
Makole za podporo projektu izgradnje novega nogometnega igrišča s travnato površino, z dimenzijami in 
karakteristikami, ki zadostujejo uradnim kriterijem Nogometne zveze Slovenije za tekmovanja v višjih ligah. 
Naročena bo idejna zasnova. 
 
 
8. Mag. DANILO LONČARIČ 
Ministrstvo za mlade 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da Občina Makole pošlje pobudo na Službo Vlade RS, da se ustanovi 
Ministrstvo za mlade 
 
Odgovor: 
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Ker gre za zadevo, ki je popolnoma v državni pristojnosti oz. za odločitev Vlade RS, prosimo, da pismeno 
dopolnite predlog z navedbami: 

• Katere naloge iz drugih ministrstev bi bile prenesene na to novo ministrstvo 
• Katero problematiko naj bi reševalo Ministrstvo 
• Razloge zakaj bi bila takšna ureditev boljša od sedanje 
• Kateri pozitivne učinke bi bili za Občino Makole v primeru ustanovitve Ministrstva za mlade  

 
 
 
9. Mag. DANILO LONČARIČ 
Proračun za leto 2020 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se objavi javni poziv za potrebe za proračun v letu 2020. 
 
 
Odgovor: 
1. branje osnutka proračuna za leto 2020 načrtujemo za junijsko sejo Občinskega sveta. Do konca aprila 
2019 bomo na spletu objavili javni poziv. 
 
 
10. MARJAN DOVAR 
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. 
 
 
 
Odgovor: 
Do naslednjega mandata bomo pripravili protokol po kateri se bo na konstitutivni seji opravila prisega 
župana. 
 
 
 
 
11. JURIJ PLAZNIK 
Javna razsvetljava 
Jurij Plaznik je opozoril, da so nekatere luči javne razsvetljave v Makolah  polomljene in umazane. 
 
Odgovor: 
Koncesionarja bomo obvestili o stanju in podali zahtevo za zamenjavo polomljenih stekel. Čiščenje 
umazanih stekel bomo vključili v plan dela naših delavcev in jih očistili tekom leta. 
 
12. JURIJ PLAZNIK, FRANCI SKLEDAR, ZLATKA DVORŠAK 
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. 
 
Odgovor: 
 
Nabavo zavese pri stopnicah in barvanje zadnje stene (v temno barvo) za zavesami odra bomo tekom leta 
izvedli v lastni režiji. Prav tako bomo preverili, ali lahko na kak način sami saniramo vrata pri odru, sicer bo 
treba razmisliti o nabavi novih oziroma mizarskem popravilu obstoječih. Table občinske uprave v avli Doma 
Krajanov Makole so odstranjene. Na seji je bilo s strani Stanka Jančič povedano, da glede prostora za 
odrom ne vidi težave, da se je treba, ko se pojavi potreba, le dogovoriti z gasilci. V smislu drugačnega 
urejanja prostora v proračunu za leto 2019 ni zagotovljenih sredstev. 


