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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 4. REDNE SEJE OS  
 
1. MARJAN DOVAR 
 Škarpa ob regionalni cesti 
Marjan Dovar: V Stranskih Makolah pri g. Alojzu Božišku, ob cesti R3-688, odsek 1233 Poljčane – Majšperk, 
je dotrajana škarpa, katera ogroža varnost v prometu. Predlagam, da se predstavnik občine Makole sestoji z 
predstavnikom koncesionarja za redno vzdrževanje CP Ptuj d.d. in strokovno službo pristojnega nadzora 
nad rednim vzdrževanjem. Na podlagi dobro pripravljenega sklepa, kateri bi se naj poslal na MINISTRSTVO 
ZA INFRASTRUKTURO,  sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometne varnosti, se bo DIREKCIJA RS 
odločala o nadaljnjih ukrepih. 
 
Odgovor: 
Dopis z obrazložitvijo problematike je bil poslan na Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest 
Območje Maribor. 
 
 
2. MARJAN DOVAR 
 
14.2 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Makole 
Marjan Dovar: Občinski svet je dne 03.10.2018 na 21. redni seji obravnaval Odlok o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve v občini Makole. Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka preveritve se je 
določila v pavšalnem znesku 2.000,00 EUR. Občinski svet Slovenska Bistrica, pa je na svoji 2. redni seji dne 
14.2.2019 sprejel ODLOK o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Slov. Bistrica, kjer 
znaša višina plačila nadomestila stroškov med 1.000,00 EUR in 1.500,00 EUR. Prosim, da se ta odlok 
ponovno obravnava in se višina nadomestila prilagodi okoliškim Občinam. 
 
Odgovor: 
V času, ko je Občinski svet Občine Makole sprejemal obravnaval Odlok o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v občini Makole, je večina občin, ki je že sprejela odlok za to področje določala nadomestilo 
stroškov med 1.500,00 in 2.500,00 EUR. Kasneje so nekatere občine v svojih odlokih določile nižje 
nadomestilo. 
 
Pri tem je treba poudariti, da se praksa glede lokacijskih preveritev še zmeraj ni dodobra izoblikovala in še ni 
jasno kolikšni bodo dejanski stroški občine za takšen postopek. Menimo, da Občina mora vzpodbujati 
investitorje, da se zadeve rešujejo v rednem postopku spreminjanja OPN, hkrati pa mora občina tudi aktivno 
izvajati postopek sprejema OPN. V letošnjem letu zaradi amandmaja, ki ga je  sprejel Občinski svet in s 
katerim so bila črtana sredstva za prostorsko planiranje, na tem področju ni aktivnosti. Predlagamo, da do 
spremembe odloka pride, ko bo se bolj izoblikovala praksa in bodo s tem znani tudi stroški na tem področju.   
 
 
3. MARJAN DOVAR 
 
Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev 
Občinski svet je dne 07.04.2009 na 21. redni seji sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih 
društev. Pravilnik zajema delovanja tur. društev in programov društev, kateri po svoji naravi spadajo na 
področje turizma. Predlagam, da bi v pravilnik dodali možnost vključevanja še zavod Makole, kadar bi 
nastopil z programom naravnanim na področju turizma. 
 
Odgovor: 
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi občine spodbujajo društveno življenje, kar je nasploh podlaga, da 
se lahko sofinancira delovanje društev. Za zasebni zavod takšne podlage v zakonu ni. Zasebni zavod smo 
lahko financirali za izvedbo točno določenih projektov preko razpisa za promocijo. Preko razpisa za društva 
to sofinanciranje ni primerno, saj zanj ni zakonske podlage. 
 
 
4. ANDREJ GALUN 
Most Varoš 
Andrej Galun je vprašal kakšne so aktivnosti glede mostu v Varošu. 
Marjan Dovar je vprašal zakaj niso takšna povpraševanja objavljena na občinski strani. 
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Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se do naslednje seje pripravijo DIIP-i za mostove. 
 
Odgovor: 
Pogodba za statični pregled je bila sklenjena z najcenejšim ponudnikom TMD Invest d.o.o. iz Ptuja, rok za 
izdelavo poročila je 14. 7. 2019.  Po izdelavi statičnega pregleda bo naročena hidrološka študija. 
Občina izvaja naročila v skladu z veljavno zakonodajo in objavo na portalu javnih naročil. Za naročila manjše 
vrednosti občina pošlje povpraševanje več ponudnikom, tudi lokalnim. Da bi se naročila objavljala na spletni 
strani do sedaj ni bila praksa, bomo jo pa v prihodnje za nekatera naročila uvedli. 
 
DIIP za mostova čez Dravinjo (Varoš in Strug) bo obravnavan na 5. redni seji in bo občinskim svetnikom 
predložen najkasneje do seje.  
 
 
5. STANKO JANČIČ 
Javna razsvetljava 
Stanko Jančič je povedal, da se po prestavitvi ure  javna razsvetljava, čisto pomešano prižiga in ugaša. 
 
Odgovor: 
Koncesionar oz. podizvajalec nam je razložil, da se luči prižigajo na senzorje in da do zamika oz. razlik 
prihaja zaradi različnega reagiranja senzorja. Ta razlika je kratek čas. 
 
 
6. mag. DANILO LONČARIČ 
Nogometno igrišče Makole 
mag. Danilo Lončarič daje tudi v imenu Športne zveze Makole in Športnega društva Makole pobudo, da se 
pripravi PZI za veliko igrišče. Študija se naj ob sodelovanju Športnega društva Makole in Športne zveze 
Makole pripravi do konca junija. 
 
Odgovor: 
S predsednikom ŠZ Makole in predsednikom ŠD Makole je župan dne 14. 5. 2019 sklical sestanek na 
katerem je bila predstavljena pobuda, v kakšnem smislu naj se pripravi oziroma naroči projekta 
dokumentacija za veliko nogometno igrišče, in sicer na ravni IDZ (idejne zasnove) oziroma PZI (projekta za 
izvedbo), v kolikor idejna zasnova potrdi, da je možno v prostor umestiti igrišče z merami igrišča 105 x 55 m 
(oziroma 108 x 58 m z upoštevanjem varnostne razdalje +1,5 m od zunanje mere igrišča-črte do prve fizične 
ovire – npr. stebra. V dokumentacijo je treba nakazati (vrisati) tudi malo nogometno igrišče po širini 
spodnjega dela igrišča, ter igrišče za odbojko. Projektna dokumentacija mora zajemati tudi umetno 
razsvetljavo vseh igrišč in napravo oziroma sistem za zalivanje. V območju zdajšnjega kontejnerja naj se 
predvidijo slačilnice s tuši in garderobami za ekipe in sodnika. Nad slačilnicami oziroma na najprimernejšem 
mestu se naj predvidijo tribune za cca. 200 gledalcev. S potencialnim projektantom je bil dne 21. 5. 2019 
opravljen ogled na terenu. Dogovorjeno je, da nam posreduje ponudbe za projektno dokumentacijo, in sicer 
ločeno za IDZ in PZI. 
 
 
7. mag. DANILO LONČARIČ 
Komunalni prispevek 
mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj se preverijo možnosti za znižanje/ukinitev komunalnega prispevka 
za mlade družine. 
 
Odgovor: 
Komunalni prispevek je določen z Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2013 in 59/2015). Med občinami, ki imajo sprejet program 
opremljanja je ta komunalni prispevek med najnižjimi. Oprostitve komunalnega prispeva je treba urediti 
premišljeno, da ne prihaja do zlorab tega instituta. Ustrezno spremembo odloka bomo pripravili do ene od 
jesenskih sej. 
 
8.  mag. DANILO LONČARIČ 
Postajališče za avtodome  
 mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj se po vzoru drugih občin (Lenart, Cerkvenjak, Duplek) gre v 
projekt postajališča za avtodome s polnilnico. Ustrezno se naj pripravi DIIP. 
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Odgovor: 
DIIP bo pripravljen do ene od jesenskih sej, saj bi projekt prijavili na razpis LAS, ki bo predvidoma objavljen v 
septembru ali oktobru, odprt pa bo do konca leta ali do januarja 2020. Trenutno je še preveč neznank, da bi 
lahko kvalitetno pripravili DIIP .  Z Župnijo Makole so že stekli pogovori za podelitev stavbne pravice. Glede 
na dolgotrajen postopek podelitve sredstev preko LAS to pomeni izvedbo v drugi polovici leta 2020 oz. v letu 
2021. 
 
 
9. ŠTEFKA SKLEDAR 
Kužno znamenje 
Štefka Skledar je predlagala, da se naj v letu 2020 v proračunu predvidi sredstva za obnovo kužnega 
znamenja pri Marofu. 
 
Odgovor: 
Glede na druge projekte sredstev posebej za ta namen v letu 2020 trenutno še nismo predvideli. Gre za 
kulturni spomenik lokalnega pomena in nujna bod restavratorska dela, ki pa pomenijo precejšen strošek. 
Poseg je treba uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Predlagamo, da zadevo pripravimo za 
naslednji razpis Ministrstva za kulturo (predvidoma leta 2021), kjer lahko dobimo povrnjeno do 50% netto 
vrednosti investicije.  
 
 
10. ZLATKA DVORŠAK 
Termini sej 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so kot svetniška skupina predlagali, da seje Občinskega sveta ne bi bile v 
sredo. 
 
Odgovor: 
Določanje termina sej je v pristojnosti župana. Pri tem je poleg občinskih svetnikov treba upoštevati še 
prisotnosti raznih zunanjih poročevalcev in občinske uprave. 
 
 
11. ŠTEFKA SKLEDAR 
Sestanek s predsedniki društev 
Štefka Skledar je povedala, da je bil sklican sestanek s predsedniki društev, ter da je bilo obljubljeno, da bo 
posredovan zapisnik. 
Diana Železnik je odgovorila, da bo zapisnik posredovan. 
 
Odgovor: 
Občina Makole ni bila sklicatelj tega sestanka, niti še zapisnika ni prejela. 
 
 
12. ANDREJ GABERC  
Športno igrišče 
Andrej Gaberc je dejal, da se je treba odločiti ali se gre v obnovo športnega igrišča, če ne prejmemo 
sredstev Fundacije za šport. Če bo odločitev za ne, se naj naredi parkirišče pod vrtcem 
Marjan Dovar je vprašal kako daleč se lahko investicija izvede, da kasneje še lahko kandidiramo na 
sofinancerska sredstva. 
 
Odgovor: 
Dne 21. 05. 2019 smo s strani Fundacije za šport prejeli odločbo številka O-19-155 o ne dodelitvi sredstev, 
oziroma, da projekt ni uvrščen v izbor programov, ki jih sofinancira fundacija. Po zadnji razpisu Fundacije za 
šport je bilo predvideno: »Pri malih investicijah, katerih proračunska vrednost ne presega 62.500,00 EUR 
brez davka na dodano vrednost, lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti 
celotne investicije. Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih sredstev in se izvajalcu programa ne 
povrne.« 
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Glede na že večkratni neuspeh pri razpisu Fundacije za šport, predlagamo, da se predvidena lastna 
sredstva uporabi za izvedbo prenove igrišča z asfaltno podlago. Ocenjena vrednost del bi znašala nekaj več 
kot 36.000 EUR: 
 

1. RUŠITVENA DELA         

  opis del 
enota 
mere količina cena  vrednost 

1.1. Rušitev obstoječega asfalta z odvozom v trajno deponijo m2 1003 1,1 1.103,30 

  rušitvena dela skupaj       1.103,30 

2. ZEMELJSKA DELA         

2.1. 
strojni odriv humosa v globini do 25 cm z deponiranjem 
na gradbišču m3 65 1,3 84,50 

2.1. 
Izkop vezljive zemljine, 2 do 3 kategorije, globine do 30 
cm z odvozom v trajno deponijo m3 21,6 2,7 58,32 

  zemeljska dela skupaj       142,82 

3. ZGORNJI USTROJ         

3.1. 
Dobava in vgradnja tamponskega materiala 0-32, skupaj 
s komprimiranjem in planiranjem m3 607 15,8 9.590,60 

3.2. 
dobava in vgradnja zrnatega materiala 0-8 mm v debelini 
7 cm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem m3 68 10,5 714,00 

3.3. Dobava in vgradnja AC22 BASE B50/70A3 v debelini 5cm m2 968 8,4 8.131,20 

3.4. Dobava in vgradnja AC8 SURF B50/70 A5 v debelini 3cm m2 968 7,9 7.647,20 

3.4.  
Humoziranje s planiranjem in valjanjem v debelini do 25 
cm m3 65 0,7 45,50 

3.5.  
Fino planiranje površin zelenic in dvakratna setev s 
travnim semenom, vključno z valjanjem  m2 260 1,2 312,00 

  dela za zgornji ustroj skupaj       26.128,50 

4. OPREMA         

4.1. 

Dobava materiala in izvedba ograje, najlon lovilna mreža, 
vključno z izvedbo točkovnih temeljev, stebri, vsem 
potrebnim delom in materialom višine 4 m m 55 40 2.200,00 

  oprema skupaj       2.200,00 

            

  REKAPITULACIJA:         

  RUŠITVENA DELA       1.103,30 

  ZEMELJSKA DELA       142,82 

  ZGORNJI USTROJ       26.128,50 

  OPREMA       2.200,00 

   SKUPAJ brez DDV       29.574,62 

 DDV 22%    6.506,42 

 SKUPAJ    36.081,04 
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13. FRANC SKLEDAR 
Garderoba 
Franc Skledar je povedal, da je  prosvetno društvo predlagalo ureditev garderober za oder, gasilci pa so 
sedaj v lastni režiji podrli zidove. 
Župan je dejal, da so gasilci zagotovili, da naj ne bi bilo nobenih problemov. 
Stanko Jančič je dejal, da se je s posegom dvorana v kateri so lahko pogostitve za nastopajoče  povečala. 
Nameravajo še urediti WC. 
 
Odgovor: 
Zidove so gasilci podrli v lastni režiji. Prostori so v lasti PGD Makole. Zagotovili so, da bo možno prostore 
neovirano uporabljati tudi v prihodnje. Da se je dvorana (v kateri so lahko pogostitve za nastopajoče) s tem 
povečala in da nameravajo dodatno zgoraj urediti tudi WC-je. 
 
 
14. ZDRAVKO KROŠL 
Poslovilni objekt 
Zdravko Krošl je povedal, da bo gradbeno dovoljenje za poslovilni objekt na pokopališču Makole izdano do 
do 15. maja. 
 
Odgovor: 
Za Poslovilni objekt na pokopališču Makole je pridobljeno gradbeno dovoljenje številka 351-233/2019/11, z 
dne 10. 05. 2019. Za Gradnjo poslovilnega objekta na pokopališču Makole je bilo skladno z določili Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), dne 19. 4. 2019 objavljeno javno naročilo po postopku 
naročila male vrednosti. Do predpisanega roka to je do dne 20. 5. 2019 do 09.00, ko se je iztekel rok za 
predložitev ponudb v informacijski sistem e-JN, je prispelo šest (6) ponudb. Najugodnejšo ponudbo za 
izgradnjo poslovilnega objekta na pokopališču Makole je oddalo podjetje 
GP PROJECT ING podjetje za gradbeništvo in inženiring d. o. o., Vošnjakova ulica 6, 2250 Ptuj, v vrednosti 
167.383,74 EUR. Ponudba izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Ponudba izbranega ponudnika 
je glede na razpisana merila najugodnejša in dopustna. Ponudba ni bila ocenjena za neobičajno nizko in 
cena ne presega ocenjene vrednosti in zagotovljenih sredstev v proračunu. V planu je, da bo do 17. 6. 2019 
z izvajalcem podpisana pogodba, da bo izvajalec uveden v delo in mu bo predano gradbišče. 
 
 
 
15. JURIJ PLAZNIK  
Defibrilator 
Jurij Plaznik je vprašal, kaj se je v preteklih dnevih dogajalo z defibrilatorjem 
 
Odgovor: 
Defibrilator je nameščen v ogrevani omarici na občinski stavbi. Skrbnik defibrilatorja je RK OE Makole, 
preglede defibrilatorja izvaja g. Jasmin Kaljun. 
 
 
 
16. mag. DANILO LONČARIČ 
mag. Danilo Lončarič  je predlagal, da se objavi javen poziv za člane pihalne godbe 
 
Odgovor: 
Predvidevamo, da se bo pihalna godba verjetno formirala s statusom društva – kot samostojno društvo ali 
kot sekcija katerega od obstoječih društev. Naloga občine in občinske uprave ni formiranje društev v občini, 
zato niti ne more objavljati takšnega javnega poziva. 
Predlagamo, da se tisti, ki so zainteresirani za ustanovitev pihalne godbe povežejo, ter ustanovijo društvo ali 
pa se pridružijo kateremu od že obstoječih. Na podlagi pobude društva (novoustanovljenega ali že 
obstoječega), lahko potem občina objavi poziv v imenu društva na spletni strani občine. 
 
Pri tem še dodajamo, da po izkušnjah drugih občin, kjer obstajajo pihalne godbe znaša letno sofinanciranje 
delovanja nekje okrog 4.000 do 6.000 EUR, za samo ustanovitev pa je treba računati med 10.000 in 20.000 
EUR. Teh sredstev v občinskem proračunu trenutno ni predvidenih. 
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17. mag. DANILO LONČARIČ in ZLATKA DVORŠAK 
TIC Makole 
mag. Danilo Lončarič  je predlagal, da se do 31.05. objavi javni natečaj za logotip in slogan TIC. Pisno o 
nameri o ustanovitvi TIC se naj pošlje šoli in vrtcu.  
Zlatka Dvoršak je dejala, da nekatere podobno velike občine, kot so Sveti Tomaž, Cirkulane, Cerkvenjak, in 
Sveta Ana imajo delujoč TIC. Tega so se različno lotili - preko s.p., preko zavoda ali preko društva. 
mag. Danilo Lončarič je menil, da so v proračun zagotovljena tako sredstva za Makolski lodn kot za TIC. 
Občinska uprava mora oboje enakomerno obravnavati.  Prostori za TIC se lahko najdejo. 
 
 
Odgovor: 
Skupaj s Turističnim društvom Makole in Zeleni turizem Žan Vovk s.p. se trenutno izvaja projekt Makolski 
lodn, ki bo v svojem bistvu deloval kot TIC. Predmet investicije je ureditev prodajno-turističnega 
degustacijskega prostora, kjer bi se predstavljali in prodajali lokalno pridelani izdelki.  
 
Prostor bo služil: 

- Degustaciji lokalno pridelane hrane 
- Degustaciji lokalno pridelanih vin  
- Predstavitvi kraja in lokalnih pridelovalcev iz območja občina Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica 
- Trženju lokalno pridelane hrane 
- Predstavitvi kulturnih in naravnih znamenitosti kraja 

 
V prostoru bodo postavljeni vinski sodi, iz katerih si bo lahko obiskovalec sam postregel z rujno kapljico. V 
prostoru se bodo ustavljali turisti, ki bodo uporabljali turistični vlakec Makolčan, druge organizirane skupine 
turistov ter tudi posamezni turisti. Med izvedbo projekta ter po njenem zaključku bodo izvedene različne 
promocijske aktivnosti, ki pa niso del financiranja v okviru tega projekta. Promocijske aktivnosti bodo 
obsegale tako neposreden kontakt (lokalni pridelovalci, turistične agencije, ponudniki drugih turističnih 
storitev,…) kot tudi množično trženje (radio, spletne strani, promocija ob dogodkih v bližini) Načrt je, da se 
promocijske aktivnosti izvajajo postopoma, ter da »Makolski lodn« postane prepoznaven predvsem na 
podlagi kvalitete ponujenih storitev v tem prostoru. 
 
Trošenje občinskih sredstev za TIC, ki bi deloval paralelno z Makolskim lodnom, bi bilo v tem trenutku, 
dokler ne vidimo uspešnosti projekta, neracionalno. Menimo, da bi bilo smiselno ta sredstva nameniti 
morebitni nadgradnji projekta. 
 
 
15.3 Najem poslovnega prostora 
mag. Danilo Lončarič   je seznanil svetnike, da je Odbor za gospodarstvo in finance pooblastil podžupana za 
prekinitev pogodbe o najemu kovačije, ki je bila podpisana brez odpovednega roka. 
 
Odgovor: 
Pogajanja so še v teku. 
 
 
15.4 Pogodbe o promociji 
mag. Danilo Lončarič je povedal, da je ugotovil, da v pogodbah na področju promocije ni določen rok do 
katerega bi moral izvajalec poročati. Potrebna je korekcija pogodb v prihodnje. 
 
Odgovor: 
Občinska uprava bo to upoštevala pri naslednjih razpisih. 
 
 
 


