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Številka:900-5/2014 
Datum:15.07.2014
 

 
Z A P I S N I K 
23. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 15.07.2014  v prostorih sejne sobe Občine Makole. 
 
Sejo je sklical župan Občine Makole g. Alojz Gorčenko in se je pričela ob 17.00 uri. 
 
Prisotni:  

• Župan: Alojz Gorčenko 
• Člani sveta: Štefka Skledar, Marjan Dovar, Stanislav Brumec,  Zdravko Krošl, Franc Majcen, Milan 

Kodrič, Ludovik Plavčak, Ladislav Žnidarko, Marjan Gorčenko Marko Vtič, Vinko Kodrič 
• Odsotni: - 
• Mediji: Mojca Vtič, Milan Sternad, Bojan Sinič 
• Drugi: Igor Erker, Matjaž Kopše, Marjan Berlič (Umarh d.o.o.) 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Na začetku seje so prisotni vsi člani sveta.  Občinski svet je sklepčen. Župan je pozdravil prisotne v novih 
prostorih občine. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Župan je v vabilu na sejo podal sledeči predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Določitev dnevnega reda 23. redne seje sveta. 
3. Potrditev zapisnika 22. redne seje sveta.  
4. Odlok o oskrbi z vodo – sprejem 
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  območje JE1 – strnjeno območje naselja 

Jelovec 
6. Sprememba Statuta Občine Makole – 1. branje 
7. Cene oskrbe s pitno vodo 
8. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 
9. Sklep o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica  na območju občine Makole 
10. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Makole v letu 2014 
11. Sklep o predvidenem številu priznanj za podelitev v letu 2014 
12. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov. 
13. Razno 

 
Župan je glede na razprava na odborih predlagal, da se 7. točka umakne. Pod točko razno se uvrstita 
obnova fasade na stari telovadnice in obramba pred točo 
 
Dnevni red s predlaganimi spremembami in dopolnitvami je dan na glasovanje. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je soglasno potrjen. 
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K 3. točki dnevnega reda 
Župan je podal zapisnik 22. redne seje v razpravo. Razprave ni bilo. 
Župan je podal zapisnik 22. redne seje v potrditev, 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta je potrjen 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Igor Erker je pojasnil amandma, ki ga je vložil Župan. 
 
Marjan Gorčenko je predstavil stališče Odbora za gospodarstvo in finance, ki predlaga sprejem amandmaja 
in sprejem odloka. 
 
Zdravk Krošl je povedal, da Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo predlaga sprejem 
amandmaja in sprejem odloka. 
 
Župan je podal amandma v razpravo 
Marko Vtič je pojasnil, da gre pri tem vodovodu gre za zasebno last. Vsi lastniki zahtevajo, da vodovod 
ostane v zasebni lasti. Povedal je, da podpira amandma. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Sprejme se amandma na Odlok o oskrbi z vodo na območju občine Makole, ki ga je vložil župan 
Občine Makole Alojz Gorčenko. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Nadaljnje razprave glede odloka ni bilo. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme  Odlok o oskrbi z vodo na območju občine Makole. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo g. Marjanu Berliču. 
 
Marjan Berlič je predstavil postopek sprejemanja OPPN. 
 
Igor Erker je predstavil amandma do katerega je prišlo zaradi mnenja ARSO.  
 
Zdravko Krošl je povedal, da Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo predlaga sprejem 
odloka. Hkrati Odbor predlaga, da Občinski svet opravi obe branji odloka na tej seji. 
 
Svetniki so opozorili, da je treba preštevilčiti člene, saj so napake. 
 
Marjan Gorčenko je predlagal, da naj se v 20 členu spremeni »Telekom Slovenije« v »lastnik infrastrukture«. 
Marjan Berlič je podal obrazložitev, glede zakonske ureditve. Izpostavil je problem monopolnosti na elektro 
in telekomunikacijskim področju. 
 
Marjan Gorčenko je dejal, da z razvojem brezžične tehnologije telekomunikacijsko omrežje ni več potrebno. 
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Predlog, da se 20. člen spremeni v: 

(1) Priključna točka za zazidavo je pri obstoječi centrali. 
 
(2) Od obstoječe centrale do območja JE1 je potrebno izgraditi kabelsko kanalizacijo s pripadajočimi 
kabelskimi jaški v cestnem telesu (vsaj ena PVC cev fi 110mm). Do posameznih novogradenj se od 
kabelskih jaškov zgradijo odcepi s PEHD cevmi fi 50mm. Prenosni medij se bo določil za vsako 
novogradnjo posebej. Obstoj omrežja ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
(3) Obstoječe TK omrežje na območju je treba ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti na osnovi 
projektne ali tehnične dokumentacije. Vse stroške v zvezi s posegi povezanimi z obstoječim 
omrežjem krije investitor posamezne gradnje. Vsa dela v zvezi z obstoječim TK omrežjem mora 
izvajati lastnik omrežja. 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
 
Vinko Kodrič je vprašal kako je z nevarnostjo plazenja. 
Marjan Berlič  je povedal, da vsak investitor potrebuje geotehnično poročilo. 
 
 
Marjan Gorčenko je predlagal, da se 3. odstavek 16. člena spremeni v: 

(3) Za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja morajo biti pridobljene overjene služnostne 
pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo predvideno navezovanje na elektro omrežje. 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
 
Na glasovanje je podan predlog, da se 4. odstavek 19. člena črta, 5. odstavek pa se spremeni v skladu z 
amandmajem. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep:  

Občinski svet Občine Makole potrdi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  območje 
JE1 – strnjeno območje naselja Jelovec v 1. branju s predlaganimi spremembami. 

  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Župan je predlagal, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep:  

Občinski svet Občine Makole opravi 2. branje in sprejem Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za  območje JE1 – strnjeno območje naselja Jelovec po skrajšanem postopku na 
23. redni seji dne 15.07.2014. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
Župan je podal besedilo odloka v 2. branje. 
 
Marjan Gorčenko je dejal, da komunalni prispevek mora plačati vsak. Investitorji morajo pokriti stroški 
izdelave OPPN. Vsak investitor naj krije sorazmerni strošek OPPN. 
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Na glasovanje je  dan sledeči sklep: 
Občinski svet Občine Makole sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za  
območje JE1 – strnjeno območje naselja Jelovec. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Marjan Dovar je povedal, da Statutarno pravna komisija je predlagala več sprememb.  
 
Občinski svet je šel skozi predloge Statutarno pravne komisija 
 
 
5. člen: Predlog , da naj 3. odstavek 22. člena Statuta ostane.  
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
7. člen: Predlog, da naj ostane  »O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog 
župana.« V 5. Odstavku 34. Člena se črta besedica »tudi« 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
 
8. člen: Predlog, da naj se črta le 2. odstavek 37. člena Statuta, 3. in 4. odstavek naj ostaneta. 6. odstavek 
se naj ne spremeni. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 

 
9. člen: Člani komisije so opozorili na napako v naslovu - še vedno Makole 42, popraviti na Makole 35. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
Franc Majcen je zapustil sejo ob 18.12. 
 
 
10 člen: Predlog, da se beseda »izjaviti« naj zamenja z »izraziti svoje mnenje«. Besedilo se spremeni tako, 
da se glasi: 

»(3) Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član mora o osnutku poročila podati 
svoje mnenje, na koncu mnenje poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih mnenjih 
nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.«  

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
 
 
13. člen – predlog, da naj 48. člen ostane nespremenjen, cifra v drugi alineji pa se naj spremeni v »ki 
presega 1/3 primerne porabe občine«. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
Franc Majcen se vrne ob 18.17 
 
 
14. člen: predlog, da se besedilo »izpolnjuje pogoje iz uredbe, ki ureja izobrazbo in strokovni izpit za vodenje 
in odločanje v upravnem postopku« se naj spremeni  v »izpolnjuje zakonske in podzakonske pogoje, ki 
urejajo izobrazbo in strokovni izpit za vodenje in odločanje v upravnem postopku « 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
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16. člen: predlog, da se doda besedilo »oz. soustanoviteljica« 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sprememba je potrjena. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole potrdi  Spremembo Statuta Občine Makole v 1. branju s predlaganimi 
spremembami. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
7. točka odpade. 
 
Marjan Gorčenko je  podal obrazložitev iz Odbora za gospodarstvo in finance. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
 
Matjaž Kopše je predstavil problematiko 
 
Franc Majcen je predstavil stališče Odbora za družbene dejavnosti, ki predlaga sprejem sklepa. 
 
Marjan Gorčenko je podal mnenje Odbora za Gospodarstvo in finance, ki predlaga sprejem sklepa. 
 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 
 

 
1. 

Občinski svet Občine Makole daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini 
na domu, ki jo je predlagal izvajalec CSD Slovenska Bistrica, v višini 15,65 EUR na uro 
opravljene storitve ob delavniku, 16,56 EUR  na uro opravljene storitve v nedeljo ter 17,46 
EUR na uro opravljene storitve na dan državnega praznika in dela prostega dneva. 
 

2. 
Občina Makole subvencionira ceno urne postavke pomoči družini na domu v višini 11,15 
EUR. 
 

3. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Makole znaša prispevek uporabnika za uro opravljene 
storitve ob delavniku 4,5 EUR,  v nedeljo in nočnem času 5,41 EUR ter na dan državnega 
praznika in dela prostega dne 6,31 EUR. 
 

4. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po  objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa 
se od 01.06.2014 dalje. 
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5. 
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu, številka 900-11/2012-17, z dne 18.12.2012. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Matjaž Kopše je predstavil problematiko. Podal je informacijo o večjem vpisu v vrtec, ter odprtju 5. oddelka. 
 
Franc Majcen je predstavil stališče Odbora za družbene dejavnosti, ki predlaga sprejem sklepa. 
 
Marjan Dovar je vprašal koliko privarčuje občina. 
 
Marjan Gorčenko je podal mnenje Odbora za Gospodarstvo in finance, ki predlaga sprejem sklepa. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

 
 

S K L E P 
o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica  na območju občine Makole 

 
 

1. člen 
 

CENE PROGRAMOV VRTCEV SO: 
 

Vrsta programa 
Cena programa v 

EUR 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 395,00 

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 288,00 

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 309,00 

 
2. člen 

CENE PREHRANE SO: 

Obroki Dnevno v EUR Mesečno v EUR 

Zajtrk 0,81 17,82 

Malica 0,55 12,10 

Kosilo 1,88 41,36 

 Skupaj 3,24 71,28 
 

3. člen 
 
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini 
 

Obroki Dnevno v EUR 

Zajtrk  0,32 

Malica 0,22 

Kosilo 0,74 

Skupaj 1,28 
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4. člen 

 
Starši otrok, za katere je Občina Makole po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko uveljavijo 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v obdobju od 01. julija do 31. 
avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec. 
Starši so dolžni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka najpozneje en teden pred prvim dnem 
odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% plačila določenega z odločbo. 
 
Prav tako lahko starši, za katere je Občina Makole po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat 
v koledarskem letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma 
poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na podlagi vloge staršev 
z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Makole obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi 
plačila. 
 

5. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju občine 
Makole, številka 900-6/2012-17, z dne 18.09.2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012). 
 

6. člen 
 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 
01.09.2014 dalje. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
 
 
Igor Erker je predstavil problematiko. 
 
Predlog Odbora za gospodarstvo in finance je, da se sklep sprejme, vendar se naj vsota za financiranje 
poveča v rebalansu. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

1. 
Občinski svet občine Makole na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah in glede na rezultate 
lokalnih volitev leta 2010 določa, da iz proračunske postavke 1.1.14 Financiranje političnih strank 
znesek v skupni vrednosti 2.000,00 EUR pripadajo sredstva za leto 2014 sledečim strankam: 

- Socialni demokrati - SD - 375,53 EUR 
- Slovenska demokratska stranka - SDS – 1.086,99 EUR  
- Slovenska ljudska stranka - SLS - 316,83 EUR  
- Nova Slovenija - NSi -220,65EUR 

 
 

2. 
Ob upoštevanju poračuna za leto 2012 se v letu 2014 dejansko nakažejo strankam sledeči zneski: 

- Socialni demokrati - SD - 313,53 EUR 
- Slovenska demokratska stranka - SDS – 865,99 EUR  
- Slovenska ljudska stranka - SLS - 400,83 EUR  
- Nova Slovenija - NSi -419,65EUR 
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11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je predlagal enako število priznanj kot v lanskem letu. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
 

Občinski svet Občine Makole predvideva sledeče število priznanj za podelitev v letu 2014, in sicer: 

• Plaketa Občine Makole – podeli se ena plaketa  
• Priznanje Občine Makole – podeli se dve priznanji 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
 
1. Internetna stran 
 
Marjan Dovar je pri internetni strani predlagal, da se jasneje označi dostop do zgodovine prejšnje strani. 
 
2. Vodovod širjenje ceste Pečke -Ložnica 
Marjan Dovar je vprašal zakaj se pri gradnji vodovoda ne razširi cesta Pečke-Ložnica. 
 
3. Tržnica 
Marjan Dovar je glede razvoja turizma dejal, da je potrebno povečati frekvenco ljudi na tržnici. Zaposlena 
preko javnih del bi se morala  primarno ukvarjati s tem, ne z drugimi obveznostmi. 
 
4. Izkop jarkov 
Štefka Skledar je podala pisno vprašanje: 

Kdo je dal zahtevo za izkop jarkov na lokalni cesti Marof Ješovec (na parceli Stranske Makole 5a).   
Koliko so znašali stroški, da se je stanje spravilo  v prvotno stanje  in kdo bo kril te stroške. 

 
5. Poškodovan asfalt 
Štefka Skledar je podala pisno vprašanje: 

Prav tako  je bilo že na eni prejšnjih sej podana zahteva, da se del lokalne ceste pri Marofu kjer je bil 
poškodovan asfalt zaradi položitve cevi za vodovod ustrezno popravi, vendar to do sedaj ni bilo 
opravljeno. 

 
6. Bankine 
Štefka Skledar je podala pisno vprašanje: 

Zaradi večkratnih nalivov je večina bankin ob cestiščih poškodovana, zato predlagam, da se to čim 
prej sanira, saj se povzroča dodatna škoda na asfaltih. 

 
 
7. Parkiranje ob sobotah 
Franc Majven je opozoril na problematiko parkiranje ob sobotah. Člani društev, ki hodijo na izlete, parkirajo v 
centru, namesto na pokopališču. 
 
 
8. Manjkajoča oznaka za hišno številko  
Ludovik Plavčak je opozoril, da manjka oznaka za hišno številka proti Jus Rozaliji (Stari Grad 50) 
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9.Rezanje vejevja 
Ladislav Žnidarko  je dejal, da se mora rezanje vejevja izvesti tako, da je primerno za tovornjake. 
 
 
 
10. Javna razsvetljava 
Milan Kodrič je vprašal kje bodo letos postavljene nove luči javne razsvetljave. Dobil je pojasnilo za temelje, 
ni pa dobil odgovora za luči 
Župan je povedal, da v letošnjem letu ne bo predlagal postavitev luči. 
 
 
11. Vodovod - asfaltiranje  
Milan Kodrič vodovod : kdaj bo asfaltirano 
 
 
12. Smerne table 
Milan Kodrič je opozoril, da smerne table v Mostečnem, ki so jih podrli ob gradnji vodovoda še niso 
postavljene nazaj 
 
 
 
13. Luči na sončno energijo 
Marko Vtič je predlagal, da se postavijo luči javne razsvetljave na sončno energijo, kjer ni odjemnih mest 
 
 
 
14. Stari občinski prostori 
Marko Vtič je vprašal kaj bo z starimi občinskimi prostori. 
Župan je predlagal, da se to prepusti novemu občinskemu svetu. Vloge trenutno dajejo društva. 
 
 
 
15. Izdajanje odločb 
Marjan Gorčenko je povedal, da se ne strinja z odgovorom glede izdajanja odločb 
 
 
 
16. Vodovod - Poškodovan asfalt 
 
Marjan Gorčenko je vprašal, kdaj no izvedeno asfaltiranje ceste proti Štatenbergu, kjer je bil izveden prekop 
za vodovodno cev. 
 
 
17. Vodovod - bankine 
Marjan Gorčenko je menil, da so slabo izvedene bankine ob cesti pri projektu vodovoda. Cesta in bankine se 
bodo sedaj trgale. 
Zdravko Krošl se strinja in meni, da urejanje bankin ni bilo primerno.  
 
 
18. Mejni spori 
Marjan Gorčenko je menil, da če pride  pri postopkih urejanja mej do spora, se mora seznaniti občinski svet. 
 
 
19. Javna razsvetljava 
Vinko Kodrič je vprašal zakaj javna razsvetljava sedaj gori skozi celotno noč. 
Igor Erker in župan sta podala pojasnilo. 
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20. Kolesarska pot 
Stanislav Brumec je povedal, da pri kolesarski poti pri navezavi na poljčansko stran, še ni dokončno urejeno 
 
 
21. Pluženje pločnikov 
Marjan Dovar je vprašal ali imamo skupaj z CP Ptuj že rešitev za pluženje pločnikov. 
 
 
 
 
 
K 13. točki dnevnega reda 
 
13.1 NRP Obnova fasade na stari telovadnici 
 
Igor Erker in Matjaž Kopše sta predstavila problematiko. 
 
Zdravko Krošl je vprašal kakšna je kakovost žlebov 
 
Marjan Gorčenko je predlagal, da se pridobi še vsaj 2 ponudbi. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

1. 

Občinski svet občine Makole se strinja, da se projekt Obnova fasade na stari telovadnici uvrsti v 
načrt razvojnih programov v proračunu Občine Makole za leto 2014. Vrednost investicije po tekočih 
cenah znaša 14.737,33 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala od julija 
2014 do septembra 2014. 

 

2. 

Vire za financiranje zagotavljajo: 

• Občina Makole v znesku 10.612,62 EUR 

• Godec Alojz v znesku 4.124,71 EUR  
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
13.2 Obramba pred točo 
 
Župan je predstavil problematiko. Predlaga, da se pogodbe ne bi podpisalo. 
 
Marjan Gorčenko je izrazil mnenje, da če bodo ostale občine iz okolice podpisale, naj tudi mi. 
 
 
 
 
Seja zaključena ob  19.33. 
 
 
Zapisal: 
mag. Igor Erker 
 
              Občina Makole 

                                       Župan 
                    Alojz Gorčenko 


