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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 21. REDNE SEJE OS (06.03.2014) 
 
 
1. MARJAN GORČENKO 
Subvencije za male čistilne naprave 
Odgovor: 
Pripravljen je osnutek spremembe pravilnika, ki ga Občinski svet obravnava na 22. redni seji. 
 
 
2. ZDRAVKO KROŠL 
Igrišče v Pečke 
Odgovor: 
Po končani tožbi ponovno potekajo pogajanja z lastniki glede odkupa zemljišč. 
  
 
3. VINKO KODRIČ 
Nesreča z ribnikom 
Odgovor: 
Na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Agencijo RS za okolje ter na Ministrstvo za okolje in kmetijstvo 
smo poslali urgenco glede nesreče z ribnikom Štatenberg. Razen odgovora Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, ki je odgovoril, da je za ribnike kot vodno telo pristojna Agencija RS za okolje, še nismo dobili 
odziva.  
 
Prav tako smo obvestili Zavod za varstvo narave, saj je prišlo do večjega pogina školjk (najverjetneje 
ogrožena vrsta navadni (potočni) škržek), vendar pa tudi odziva z njihove strani še ni bilo. 
 
 
 
4. VINKO KODRIČ 
Melioracije 
Odgovor: 
Na območju Občine Makole obstaja 1 melioracijsko območje Ložnica-Pečke. Predsednik odbora, ki 
predstavlja lastnike zemljišč je Hajšek Andrej. V zadnjih letih ni bilo izvedenih ukrepov, saj je v letu 2012 
preprečilo izvajanje neprimerno vreme (premokro), v letu 2013 pa po razpisu izbrani izvajalec ni podpisal 
pogodbe. Za območje Občine Makole so tako na podračunu pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje zbrana 
sredstva v višini 5.028,10 EUR. Vse postopke glede izbire izvajalca vodi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS, kot kaže pa v tem primeru zaradi velike zbirokratiziranosti škriplje na relacije Sklad – Ministrstvo.  
 
 
 
5. VINKO KODRIČ 
Jarki v Pečke  
Odgovor: 
Na Cestno podjetje Ptuj je bil s strani občinske uprave podan poziv za pripravo plana čiščenja jarkov ob 
občinskih cestah. Jarki se bodo začeli čistiti v mesecu maju. 
 
 
6. STANISLAV BRUMEC 
Marof 
Odgovor: 
Občina ne more doseči izbrisa pravice stalne uporabe. Z javnimi delavci smo izvedli, da so na novo zabili 
deske, da se prepreči vstop v objekt. 
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7. ZDRAVKO KROŠL 
Zapuščena hiša Strug 13 
Odgovor: 
Poslali smo zahtevo za sprožitev zapuščinske obravnave na Državno pravobranilstvo in Okrajno sodišče. 
Okrajno sodišče je nato zahtevalo od nas natančnejše podatke o datumih rojstev in smrti posameznih 
lastnikov, kjer pa podatkov še nimamo. 
 
 
8. MILAN KODRIČ 
Križišče Mostečno Savinsko  
Odgovor: 
Za pomoč za prometno ureditev tega križišča smo prosili Cestno podjetje Ptuj. Prometno ureditev bomo na 
tem območju rešili po uskladitvi z Občino Majšperk. 
 
 
9. MILAN KODRIČ 
Omejitev obremenitve osi  
Odgovor: 
Uporaba občinske ceste se lahko v skladu z 30. členom Odloka o občinskih cestah v Občini Makole in 
veljavno zakonodajo omeji, če je občinska cesta v takem stanju: 
- da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil, 
- da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali 
- če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej.  
Uporaba občinskih cest se lahko omeji začasno, najdalj za čas enega leta. Omejitev (dovoljena skupna 
masa, osna obremenitev ali dimenzija) velja za vse brez izjeme, razen v primeru dopolnilne table za dostavo 
oz. lokalni promet.  
V tabeli je prikazan pregled tehničnih karakteristik vozil, ki najpogosteje vozijo po naših cestah in se razen 
tovornjaka za prevoz lesa vsa uporabljajo za dostavo oz. lokalni promet. Iz slednjega menimo, da je omejitev 
uporabe smiselna na tistih cestah oziroma odsekih, kjer se zaznava zelo pogosto tranzit in s tem 
prekomerna obremenitev cest.  
V primeru splošne omejitve (brez dopolnilne table) pa le ta velja za vse in jo bodo tudi naši občani dolžni 
upoštevati pri dostavi (materiala, goriva…) za lastne potrebe, upoštevati jo bo moral tudi izvajalec javne 
službe.  
 
Pregled osnih obremenitev posameznih vrst vozil: 
 
VOZILO ŠT. OSI MASA VOZILA 

(t) 
MASA VOZILA S 
TOVORM (t) 

OSNA 
OBREMENITEV (t/os) 

Avtobus (cca 50 
sedežev) 

2 14 18 9 -10 

Cisterna za kurilno 
olje 

2 7,8 18 9 

Kiper kamion za 
prevoz gramoza 

3 11,5 24 (30) 8 (10) 

Tovornjak za 
prevoz odpadkov 

2 11,4 18 9 

Tovornjak za 
prevoz lesa s 
prikolico 

5 17,5 35 7 

 
 
10. MARKO VTIČ, LADISLAV ŽNIDARKO 
Omejitev obremenitve osi  
Odgovor: 
Glej odgovor pod številko 9. 
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11. MARKO VTIČ 
Vaški odbor  
Odgovor: 
Vaški odbori v skladu s Statutom Občine Makole predstavljajo vaške skupnosti, ki sodelujejo pri sledečih 
zadevah: 

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture 
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo 
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli, 

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,  
- sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja  gospodarskih javnih služb, 
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji, 
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih 

poti in podobno) in pri tem sodelujejo, 
- skrbijo za red in čistočo v naselju, 
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, 

omejevanje hitrosti in podobno), 
- predlagajo programe javnih del, 
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki 

obravnavajo območje njihove skupnosti, 
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo 

pristojnemu organu občine, 
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih 

gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor 
(agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, 

- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja 
prostora in varstva okolja, 

- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev, 
- organizirajo izvedbe delovnih akcij po naročilu občinskega sveta ali samostojno, 
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi 

prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,  
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim 

dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog. 
 
Delovanje vaških odborov je odvisno od aktivnosti njihovih članov, vedeti pa je treba, da vaški odbori nimajo 
pristojnosti odločanja.  
 
 
12. LUDOVIK PLAVČAK 
Luknje na cesti  
Odgovor: 
Cestno podjetje je bilo obveščeno o stanju cest na tem predelu in pozvano h krpanju udarnih jam. 
 
 
 
13. MARKO VTIČ 
Čiščenje okolja ob investiciji vodovoda  
Odgovor: 
Izvajalec del je bil opozorjen na pomanjkljivost pri izvajanju. 
 
 
14. LADISLAV ŽNIDARKO 
Tabla  
Odgovor: 
Tabla je bila odstranjena oz. odtujena iz nam neznanega vzroka. Naročili bomo novo tablo. 
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15. LADISLAV ŽNIDARKO 
Usedline na cesti  
Odgovor: 
Posedki bodo sanirani v najkrajšem možnem času. 
 
 
16. LADISLAV ŽNIDARKO 
Vejevje nad cesto  
Odgovor: 
Cestno podjetje je bilo obveščeno o pomanjkljivem obrezovanju vejevja. 
 
 
17. ŠTEFKA SKLEDAR 
Cesta proti Štatenbergu  
Odgovor: 
Gramoziranje je bilo naročeno Cestnemu podjetju Ptuj. 
 
 
18. MARJAN DOVAR 
Propust v Štatenbergu  
Odgovor: 
Propust je bil izveden, asfaltiranje in mulda bosta izvedeni naknadno. 
 
 
19. MARJAN DOVAR 
Analiza brezposelnosti  
Odgovor: 
Od leta 2007 se število registriranih brezposelnih v občini Makole giblje med 72 (najnižja vrednost v 
septembru 2008) in 140 (najvišja vrednost dosežena v mesecih januar 2010 in april 2012). Zadnja objavljena 
vrednost je 134 za mesec februar 2014. 
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Podobno je tudi gibanje stopnje registrirane brezposelnosti, ki se giblje med 7,4 % (najnižja vrednost v 
septembru 2008) in 15,0 % (najvišja vrednost dosežena v januarju 2013). Trenutno znaša stopnja 
registrirane brezposelnosti 14,4 %. 
 

 
 
 
Glede na starost je največ brezposelnih med mladimi  (pod 29 let) ter starejšimi (nad 55 let). 
 
Vezano na število brezposelnih je tudi število oseb  zavarovanih preko Občine Makole. Le to je predstavljeno 
v naslednji tabeli: 
Leto jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec Povprečno 

2009 44 28 26 26 29 32 35 34 34 38 44 42 34,33 
2010 40 41 41 41 42 40 41 39 38 38 34 35 39,17 
2011 37 40 38 33 31 31 30 33 32 31 32 32 33,33 
2012 39 40 37 35 40 38 38 39 42 42 44 40 39,50 
2013 42 41 40 37 34 46 45 46 43 49 57 61 45,08 
2014 58 58 62          59,33 

SKUPAJ                         47,76 
 
 
 
 
20. MARJAN DOVAR 
Pohvala gasilcem  
Odgovor: 
Pohvala je bila predana naprej. 
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21. MARJAN DOVAR 
Tečaj varnega dela z motorko  
Odgovor: 
Tečaje varnega dela z motorno žago prireja Zavod za gozdove. Prostovoljno gasilsko društvo Makole lahko 
zaprosi preko državne zveze za financiranje tečaja za določeno število članov. Kar se tiče izobraževanja, ki 
bi bilo vsem dostopno kot je bilo na tečaju v Poljčanah, Zavod za gozdove v takšni obliki tečaja ne more več 
organizirati, saj je potrebno zagotoviti, da pride le omejeno število ljudi – v nasprotnem primeru trpi kvaliteta 
tečaja.  
 
 
22. MARJAN DOVAR 
Višina tabel  
Odgovor: 
Ogledalo, ki je nameščeno na zgradbi (Mungo) je namenjeno za varno vključevanje iz lokalne ceste LC 
440521 (Strug-Makole) na LC 440501 (Makole-Sv. Ana-Stoperce). Stališče občinske uprave, po opravljenem 
ogledu je, da smerne table ob upoštevanju prometne ureditvene (omejitev hitrosti in obvezno ustavi) ne 
ovirajo pogleda in ne ogrožajo varnega vključevanja. Za zagotavljanje varnega vključevanja so bile smerne 
table že ob postavitvi nameščene nižje kot je predpisano. 
 
 
 
 
 
 


