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Številka:900-3/2015 
Datum:11.06.2015
 
 

Z A P I S N I K 
5. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 11.06.2015 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: Andrej Gaberc, Štefka Skledar, Zdravko Krošl,  Alojz Gorčenko, Marjan Dovar, Marko 

Vtič, Ladislav Drosk, Franc Skledar, Uroš Veilguni. Primož Babšek, Vinko Kodrič, Franc Skledar 
• Odsotni:  
• Mediji: Mojca Vtič, Bojan Sinič, Franc Kociper, Snežana Prebil 
• Drugi: Igor Erker, Mojca Vantur, Matjaž Kopše, Silva Samastur, Robert Vrečko 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Župan pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih 10 članov sveta. Manjka Franc Skledar. Svet je sklepčen. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je v vabilu na sejo podal sledeči predlog dnevnega reda: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 5. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 4. redne seje sveta 
4. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Makole 
6. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Makole za programsko 

obdobje 2015 – 2020 
7. Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstvu Občine Makole 
8. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Makole za leto 2015 
9. Ocena izvajanja skupnega občinskega programa varnosti občin Poljčane in Makole 
10. Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2014. 
11. Problematika kombiniranega razreda v OŠ Anice Černejeve Makole 
12. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
13. Razno 

 
Župan je predlagal, da se dnevni red pod točko razno dopolni s točko 

- Sklep o predvidenem številu priznanj za podelitev v letu 2015 
 
Dnevni red s predlagano spremembo je dan na glasovanje. 
10 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Dnevni red je soglasno sprejet 
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K 3. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je podal zapisnik 4. redne seje v razpravo.   
 
Marko Vtič je opozoril, da manjka seznam plazov. 
 
Občinska uprava je razdelila seznam plazov. 
 
Ob 17.05 se je seji pridružil Franc Skledar 
 
 
Župan je podal zapisnik 4. redne seje v potrditev. 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 4. redne seje je soglasno potrjen. 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan je predstavil spremembo, kot jo predlaga Občina Slovenska Bistrica. 
 
Franc Skledar je dejal, da Odbor za družbene dejavnosti predlagal, da se potrdi kot je predlagano. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

 Občinski svet občine Makole razveljavlja sklep št. 900-2/2015-20 s katerim je na 4. redni seji dne 
12.03.2015 sprejel Odlok o spremembi  in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna 
Slovenska Bistrica. Odlok o spremembi  in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna 
Slovenska Bistrica se vrne v 1. obravnavo 

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

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o spremembi  in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Lekarna Slovenska Bistrica  v 1. obravnavi. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
 
Župan povedal, da so odlok obravnavala Odbor za gospodarstvo in finance in Odbor za okolje, prostor in 
gospodarsko infrastrukturo,  ter tudi zbor občanov naselja Makole 
 
 
Zdravko Krošl je  predstavil mnenje Odbora za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, in predlagajo da 
se izbere varianta B, hkrati pa predlagajo, da se komunalni prispevek za obstoječe gradnje ne obračuna. 
 
Alojz Gorčenko je povedal, da  Odbor za gospodarstvo in finance predlaga, da se v odlok vnese dodatni 
člen, v katerem se določi, da se za obstoječe objekte ne zaračuna komunalni prispevek 
 
Alojz Gorčenko je nato izrazil mnenje, da je obvezna priključitev na javno kanalizacijo ali na malo čistilno 
napravo. Vprašal je kakšni so podatki za posamezna gospodinjstva. Predlaga da se pripravijo izračuni po 
variantah za posamezno gospodinjstvo. Prav tako je menil, da naj se razprava odloži. Glede oproščanja 
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plačila komunalnega prispevka za obstoječe objekte pa se mu zdi, da ni pravično do drugih občanov, ki si 
morajo izgraditi malo čistilno napravo. 
 
Zdravko Krošl se strinja, da se prvega branja ne zaključi. Pred izgradnjo čistilne naprave se je na zboru 
obljubljalo, da ne bo zaračunano. 
 
Andrej Gaberc je vprašal kdo nosi stroški izvedbe priključkov. 
Mojca Vantur je odgovorila, da se Hišni priključki izvajajo na mejo parcele, do meje parcele je povezava 
strošek privatnega lastnika. 
 
Vinko Kodrič je dejal, da če ne bi nič pobirali, bi bili šele druga občina, ki ne bi pobirali. Ena od občin je 
zaradi tega, ker ne zaračuna komunalnega prispevka že celo na sodišču. Zanimalo ga je kako je z 
občinskimi objekti. 
 
Franc Skledar je poudaril, da obstaja razlika med tistimi, ki plačajo prispevek in tistimi, ki si morajo postaviti 
lastno čistilno napravo. 
 
Marko Vtič je povedal, da se ne strinja s tem, da se komunalnega prispevka ne bi čisto nič zaračunalo. 
 
Uroš Veilguni je dejal, da je prejšnji župan obljubil, da se komunalnega prispevka ne bo plačevalo, če se 
pridobijo sredstva. Zanima ga zakaj ni plačilo po število oseb. Predlaga, da se omogoči plačevanje po 
obrokih. 
 
 
Svetniki so se strinjali, da naj občinska uprava pripravi izračune po variantah.  
 
Uroš Veilguni je vprašal zakaj se je forsirala izgradnja čistilne naprave na tem mestu. Gradnja čistilne 
naprave se bo po njegovih podatkih podražila. Pred naslednjo obravnavo naj se ponovno skliče sestanek z 
občani. 
 
 
Matjaž Kopše je predstavil probleme glede izgradnje. Od ponedeljka naprej je zadeva pod nadzorom. 
Dodaten strošek znaša 15.255 EUR. Investicija mora biti zaključena do 30.09.2015. Uporabno dovoljenje v 
roku dveh let. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

1. obravnava Odloka o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Makole 
se prekine in se nadaljuje na naslednji seji. 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
 
Alojz Gorčenko je povedal, da Odbor za gospodarstvo in finance predlaga, da se sprejme predlagani 
pravilnik. V 9. členu se za besedilom  »iz ukrepa« doda »4«. 
 
Marko Vtič je povedal, da država krči na vseh možnih področjih. Država je skrčila subvencije za polovico. 
Oblikovane so skupine, ki se borijo zato, da se Haloze tretirajo kot druga ogrožena območja.  
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini Makole za programsko obdobje 2015 – 2020 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
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K 7. točki dnevnega reda 
 
 
Franc Skledar je povedal, da Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se  Pravilnik o sofinanciranju 
promocijskih prireditev in sponzorstvu Občine Makole sprejme. 
 
Alojz Gorčenko je povedal, da Odbor za gospodarstvo in finance predlaga sprejem Pravilnika o 
sofinanciranju promocijskih prireditev in sponzorstvu Občine Makole. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Pravilnik o sofinanciranju promocijskih prireditev in 
sponzorstvu Občine Makole. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Odbor za gospodarstvo in finance  je zahteval dodatno obrazložitev za katera zemljišča gre. 
 
Mojca Vantur je podala dodatno obrazložitev. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Makole za leto 2015, ki je sestavni del tega sklepa. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal besedo Robertu Vrečku 
 
Robert Vrečko je predstavil Oceno izvajanja skupnega občinskega programa varnosti občin Poljčane in 
Makole. Posebej je predstavil delo redarstva.  
Vinko Kodrič je vprašal, da glede nato, da je bilo od 144 prekrškov, kar 137 prekrškov neznatnega pomena, 
kakšen je prihodek je od kazni. 
Robert Vrečko je povedal, daokrog 1.000 EUR. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme Oceno izvajanja skupnega občinskega programa varnosti 
občin Poljčane in Makole. 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal besedo Robertu Vrečku. 
 
Robert Vrečko je predstavil Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva. Posebej je predstavil 
področja komunalnih podatkov, občinskih cest,  urejenost okolja in področje plakatiranja. 
 
Zdravko Krošl je vprašal kako je z košnjo zemljišč. Do kdaj je to treba izvesti prvič. 
Robert Vrečko je odgovoril, da je to določeno v zakonu o kmetijskih zemljiščih. 



 
 

Zapisnik  5. redne seje OS 11.06.2015.doc  Stran 5/8  

 
Vinko Kodrič je vprašal ali se odzovejo na vse prijave. 
Robert Vrečko je odgovoril, da ja. 
 
 
Marjan Dovar je vprašal kako je s starejšimi občani, ki česa ne morejo narediti. 
Robert Vrečko je odgovoril, da se poskušajo prilagajati. 
 
Andrej Gaberc: kako je z posušenimi smrekami, z nevarnimi objekti 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo ravnateljici Osnovne šole Anice Černjeve Makole, Silvi Samastur, da predstavi 
problematiko kombiniranega razreda v osnovni šoli. 
 
Silva Samastur se je zahvalila za povabilo na sejo. Povedala je, da je vpisano le 10 prvošolcev, v drugem 
11. Če jih je 21 se še naredi kombinacija. Bil je sprejet sklep sveta zavoda, da za zaprosijo ustanoviteljico za 
sofinanciranje, če ne bo uspešno preko Ministrstva. Sofinanciral bi se drugi učitelj. Po predlogu Osnovne 
šole, bi pouk potekal ločeno pri matematiki, slovenščini in spoznavanju okolja. Preostalo predmete (likovno, 
glasbeno , šport) bi izvajali skupaj. Svet zavoda je nato sprejel sklep po katerem bi pouk potekal popolnoma 
ločeno. 
 
Zdravko Krošl je vprašal koliko otrok manjka. 
Silva Samastur je odgovorila, da eden ali dva. 
 
Andrej Gaberc je vprašal,  ali je to odločitev za 7 prihodnjih let. 
Silva Samastur je povedala, da je to odločitev le za eno leto. Število otrok se med letom spreminja. Na 
Ministrstvu jih zanima stanje na dan 01.09. 
 
Vinko Kodrič je predlagal, da bi se to delo opravljalo preko javnih del. 
Silva Samastur je povedala, da ne smejo opravljati teh del preko javnih del. 
 
Alojz Gorčenko je vprašal kako je, ko se začne nivojski pouk 
Silva Samastur je povedala, da bo to šele ko bodo otroci v 8. in 9. razredu. 
 
Marjan Dovar je vprašal kako je z vpisom v naslednjih letih. 
Silva Samastur je povedala, da je v prihodnjih nekaj letih preko 20 otrok v posameznem letu. 
 
Franci Skledar je vprašal kako poteka učenje, če sta oba razreda skupaj. 
Silva Samastur je povedala, da ko se enemu razredu predava, drugi dela samostojno. 
 
Franci Skledar je menil, da je potrebno podpreti ločitev kombiniranega oddelka, ker bodo v nasprotnem 
primeru otroci nazadovali. 
 
Franci Skledar je vprašal ali je možno zaposliti pripravnika. 
Silva Samastur je povedala, da učitelj mora imeti opravljen strokovni izpit. 
 
Ladislav Drosk je predlagal, da bi se to izvedlo z nadomeščanjem 
Silva Samastur je povedala, da so že trenutno učitelji obremenjeni od 105 do 110 % glede na normative. 
 
Vinko Kodričje vprašal ali še obstajajo kakšne rezerve 
Silva Samastur je dejala, da ne. 
 
Alojz Gorčenko je vprašal ali je kombiniran oddelek strokovno utemeljen. 
Silva Samastur je dejala, da je v skladu z zakonodajo. 
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Marko Vtič je menil, da je treba podpreti sofinanciranje. 
 
Vinko Kodrič je dejal, da če se najde denar, potem ja 
 
Uroš Veilguni in Primož Babšek sta izjavila, da podpirata sofinanciranje. 
 
 
Alojz Gorčenko je dejal, da ni navdušen nad sofinanciranjem. Strokovno so utemeljeni tudi kombinirani 
oddelki. Nekaj bo treba narediti tudi glede dejstva, da straši vpisujejo otroke na druge šole. 
 
Župan je povedal, da  v tem trenutku ne ve od kod vzeti dodatna sredstva. Nagiba pa se k temu, da je treba 
podpreti ločeno izvajanje kot so ga predlagali pedagoški delavci. Poskusiti pa je treb še z drugimi načini, da 
se bo to zagotovilo s sofinanciranjem s strani Ministrstva. Predlaga, da občinski svet sprejme predlog 1. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme predlog 1, ki so ga pripravili pedagoški delavci Osnovne šole 
Anice Černejeve Makole. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
12. 1 Plačila funkcionarjem 
Uroš Veilguni, Primož Babšek, Marjan Dovar: 
 
Spodaj podpisani Občinski svetniki, predlagamo, da se ponovno obravnava predlog Pravilnika o 
spremembah Pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljane funkcije funkcionarjem, 
sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov Občine Makole ter o povračilih stroškov.  
 
Nadalje se predlaga, da se sejnine spremenijo tako, da znašajo: 
 

 TRENUTNO PREDLAGANO 

 % 
plače župana 

Bruto  
(v EUR) 

% 
plače župana 

Bruto  
(v EUR) 

Redna seja OS 6,0 169,29 3,0 84,65 

Izredna seja 3,0 84,64 1,5 42,32 

Vodenje odbora, 
komisije …  

3,0 84,64 1,5 42,32 

Udeležba na 
odboru, komisiji, … 

2,0 56,43 1.0 28,22 

  
Sredstva, ki so namenjena za sejnine in bi se na letni ravni prihranilo okrog 10.000 EUR, se naj 
prerazporedijo na investicijsko obnove ceste  Pečke-Slovenska Bistrica na postavki 013222, ki je dejansko 
potrebna nujne obnove. 
 
 
12.2 Predlog Milan Sternad 
Primož Babšek, Marjan Dovar, Uroš Veilguni: 
Predlagamo, da se obravnava predlog našega občana Milana Sternada ter, da se v korist izvedbe 
predlagane knjige svetniki odpovemo eni sejnini. 
 
12.3 Sofinanciranje malih čistilnih naprav 
Marjan Dovar: 
Predlagam, da se postavka za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Makole dvigne iz 
1000€ na 1200 € in s tem enači nekaterim okoliškim občinam. 
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12.4 Črpalke 
Marjan Dovar: 
Predlagam, da se občanom, ki bodo potrebovali za priključitev na javno kanalizacijo črpalko, črpalke krijejo iz 
projekta. 
 
 
12.5 Višina subvencije MČN 
Marjan Dovar: 
Predlagam, da se spremeni drugi stavek drugega odstavka pri javnem razpisu za sofinanciranje nakupa 
malih čistilnih naprav na območju občine Makole, kateri se glasi: Maksimalna višina subvencije znaša 50% 
sredstev od vrednosti investicije, brez DDV. In se spremeni v: Maksimalna višina subvencije znaša 80% do 
vseh upravičenih stroškov za postavitev male komunalne čistilne naprave s kanalizacijo. 
 
 
12.6 Brv pri Marofu 
Marjan Dovar: 
Uporabniki brvi na Marofu naprošajo za cca 2m2 hrastovih (ali kostanjevih) desk s katerimi bi obili brv 
vzdolžno ( v lastni režiji) in s tem povečali varnost prehoda in podaljšali življenjsko dobo brvi. 
 
 
12.7 Toplotna sanacija Zdravstvenega doma 
Marjan Dovar: 
Sedaj ko imamo zelo dobre gradbeno strokovno podkovanega javnega delavca, predlagam, da bi se 
zdravstveni dom toplotno saniral v okviru javnih del. 
 
 
12.8 Sprememba NUSZ 
Marjan Dovar: 
Nekaterim občanom se je spremenilo nadomestilo za stavbno zemljišče, zanima jih obrazložitev sprememb, 
ki jih je občina Občina Makole posredovala davčnemu organu. 
 
 
12.9 Košnja igrišča 
Uroš Veilguni je predlagal, da se sredstva za košnjo igrišča, dajo športnemu društvu in si ga sami pokosijo. 
Ladislav Drosk se strinja s tem predlogom, hkrati je opozoril, da se pojavljajo jame na igrišču. 
 
 
12.10 Tribuna 
Marko Vtič je predlagal, da se postavi tribuna za igrišče v Makolah. 
 
 
12.11 Krožišče v Makolah 
Marko Vtič je predlagal, da se naj izvede poskusno odtstranitev prometnih znakov iz krožišča, ter se jih 
nadomesti s talnimi označbami. 
 
 
12.12 Obvozi 
Marko Vtič je opozoril na napačno izvajanje oznak za obvoze. 
 
 
12.13 Slike o stanju cest 
Marko Vtič je posredoval slike o stanju cest 
 
 
12.14 Zaraščenost 
Franci Skledar je opozoril na zaraščenost ob cestah 
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12.15 Ležeči policaj 
Ladislav Drosk je predlagal, da se naredi  drugačna izvedba ležečega policaja v Stodrežu. 
 
 
12.16 Modra cona 
Ladislav Drosk je predlagal, da se uredi modra cona pri Mungotu in s tam omeji čas parkiranja. 
 
 
12.17 Zmanjšanje hitrosti 
Vinko Kodrič je dejal, da je že januarja predlagal, da se na cesti  Pečke-Srece postavijo oznake za 
zmanjšanje hitrosti.  
 
12.18 Fasada na kapelici 
Zdravko Krošl je povedal, da ni zadovoljen z odgovorom glede fasade na kapelici. Predlaga, da se to izvede. 
 
 
12.19 Jarek pri Pikecu 
Zdravko Krošl je povedal, da so prednosti zaprtega jarka pri Pikecu to, da je manj nevarno in je lažje za 
košnjo. 
 
 
12.20 Hidrant v Pečke 
Zdravko Krošl je opozoril, da še zmeraj ni bil prestavljen hidrant v Pečke 
 
 
12.21 Cesta v Ložnici 
Zdravko Krošl je izrazil mnenje, da je  sanacija ceste v Ložnici potekala nekorektno. Izpostavil je, da niso bili 
izbrani naši izvajalci. 
 
 
12.22 Odgovori na pobude 
Alojz Gorčenko je zahteval, da se odgovori na pobude kvalitetnejše pripravijo. 
 
 
K 13. točki dnevnega reda 
 
13.1 Sklep o predvidenem številu priznanj za podelitev v letu 2015 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole predvideva sledeče število priznanj za podelitev v letu 2015, 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. 
 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.00. 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Občina Makole 

                                       Župan 
                     Franc Majcen 


