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Številka:900-2/2019 
Datum:24.04.2019
 
 

Z A P I S N I K 
4. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 24.04.2019 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: Štefka Skledar, Andrej Gaberc, mag. Danilo Lončarič, Zdravko Krošl, Stanko Jančič, 

Zlatka Dvoršak, Jurij Plaznik, Marjan Dovar, Franc Skledar, Andrej Galun, Diana Železnik 
• Odsotni: - 
• Mediji: Marjeta Klajnšek, Milan Sternad, 
• Drugi: mag. Igor Erker, Matjaž Kopše, Mojca Vantur, Vanja Šimenko, Robert Vrečko, Patricija 
Breznikar, Blanka Rupar, Jasmin Kaljun, Polona Katen 
 

 
 
 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.00. 
Župan pozdravil vse prisotne. Posebej je pozdravil Patricijo Breznikar, Roberta Vrečka in Branko Rupar. 
Na začetku manjka 1 svetnik, mag. Danilo Lončarič. Svet je sklepčen. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
 
Župan je predlagal, da se predlagani dnevni red spremeni tako, da se glasi: 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 4. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta 
4. Poslovanje Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
5. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 
6. Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških občin« 
7. Odlok  o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila  
8. Letni program športa Občine Makole za leto 2019 
9. Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2019 
10. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva z Oceno izvajanja občinskega programa 

varnosti Občine Makole v letu 2018 
11. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega   koncepta in 

njihovih učinkih  
12. Sklep o predvidenem številu priznanj za podelitev v letu 2019 
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13. Kadrovske zadeve 
- Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Anice Černejeve Makole 

14. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
15. Razno 

 
 
Predlagani dnevni red je dan v razpravo. Razprave ni bilo.  
Župan je predal dnevni red v potrditev. 
 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je sprejet. 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 3.  redne seje v razpravo.  
Marjan Dovar je dejal, da je pri 12 točki on pripomnil, da lahko župan zniža plačo podžupanu. Letno bi se 
tako prihranilo do 3.500 EUR. 
 
 
Župan je podal zapisnik 3. redne seje v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik 3. redne seje je potrjen. 
 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo Patriciji Breznikar, direktorici Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. 
 
Patricija Breznikar je pozdravila vse prisotne. Povedala je, da so poročilo o poslovanju Knjižnice svetniki 
dobili. Predstavila je ključne točke. Knjižnična dejavnost na tem območju poteka  že mnogo let. V lanskem 
letu so praznovali 150 letnico delovanja. Na kratko je predstavila celoten zavod. Povedala je, da je makolska 
enota knjižnice ena od samo štirih v Sloveniji, kjer skupaj delujeta šolska in splošna knjižnica.  V Makolah je 
vpisanih 500 članov, povprečno na prebivalca 6 knjg letno in 3 obiski. 53% vpisanih v knjižnico je odraslih. 
Knjižnica ni le izposojevalnica knjig. Je tudi prostor druženja in srečevanj. Makolska enota je odprta 17 ur 
tedensko. Letno se izvede 6 prireditev v knjižnici - 3 za otroke, 3 za odrasle. Skupaj je te prireditve lani 
obiskalo 430 občanov. Knjižnica Makole izvaja od leta 2016 projekt zaklad malega Lovra od, ki bo 
predstavljen na dnevu dobrih praks v Kopru. 
Glavni financerji zavoda so občine, nekaj malega Ministrstvo, zelo malo lastnih sredstev (članarine, 
zamudnine). V začetku je bilo za nabavo novih knjig v Makolah namenjenih 7.000 EUR, po treh letih je 
upadlo na 3.000 EUR, nato v letu 2016  3.900, kar se je nato obdržalo. S stroški materiala so v minusu. Upa, 
da se bo Knjižnici nekaj dodalo v rebalansu. 
 
  
 
K 5. točki dnevnega reda 
 
 
Župan predal besedo Blanki Rupar, pomočnici direktorice CSD Maribor. 
 
Blanka Rupar je pozdravila vse prisotne. Predstavila je predlog za povišanje cene storitve Pomoč na domu. 
Trenutno storitev koristi 11 uporabnikov. V povprečju jih je 13. Zadnja sprememba cene je bila januarja 
2018. Vzroki za povišanje so spremembe plačnih razredov in način obračunavanja kilometrine. 
 
 
Zlatka Dvoršak je menila, da so si zaposleni zaslužili povišanje plač. Z vidika svetnika, pa se ji ne zdi prav da 
je to obešeno na občinske proračune. To bi moralo pokriti ministrstvo, ki je to odobrilo. Povedala je, da so se 
na Odboru za gospodarstvo in finance odločili da podprejo predlog, da se storitev ne podraži za uporabnika. 
 
Marjan Dovar meni, da je v ceni je še vsaj 3 do 5 % rezerve. 
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Polona Katen, predstavnica CSD Maribor je povedala, da se je upoštevalo dejansko stanje. Poudarila je,  da 
mesečno naredijo vse delavke približno 5.000 km. 
 
Marjan Dovar je vprašal ali delavke dobijo te stroške povrnjene. 
Polona Katen je pritrdila, da ta sredstva prejmejo zaposlene. 
 
 
Jurij Plaznik je povedal, da podpira, da se uporabnikov ne obremenjuje z dodatnim stroškom. Dodal pa je, da 
se mu zdijo cene zelo visoke.  
Zlatka Dvoršak je povedala, da se strinja.  
 
Mag. Danilo Lončarič se je pridružil ob 17.37 
 
Polona Katen je še opozorila, da višji stroški nastajajo že od 01.01.2019. 
Zdravko Krošl je dejal, da sklep ne more veljati za nazaj. 
 
 
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 Maribor , v višini 19,10 EUR na uro opravljene storitve ob delavniku, 
20,26 EUR na uro opravljene storitve v nedeljo ter 21,35 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 14,33 EUR ob 
delavniku, 14,43 EUR na uro opravljene storitve v nedeljo ter 14,47 EUR na uro opravljene storitve 
na dan državnega praznika in dela prostega dneva. 
 

3. 

Ob upoštevanju subvencije Občine Makole znaša prispevek uporabnika za uro opravljene storitve ob 
delavniku 4,77 EUR, v nedeljo in nočnem času 5,83 EUR ter na dan državnega praznika in dela 
prostega dne 6,88 EUR. 
 

4. 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. 
05. 2019 dalje. 

5. 

Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu, številka 900-2/2018-20, z dne 23. januar 2018. 

 
8 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet.  
 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo Zlatki Dvoršak, predsednici Odbora za gospodarstvo in finance. 
 
Zlatka Dvoršak  je povedala, da osebno zadeve ne podpira, meni, da lahko društva uspešno delajo brez 
tega. Dejala je, da do sedaj posamezniki niso bili obveščeni. 
 
Mag. Igor Erker je povedal, da gre tukaj za povezovanje več občin v zvezo, vključitev posameznih akterjev 
šele sledi. 
 



 
 

Zapisnik 4 redne seje 24.04.2019  Stran 4/10  

Štefka Skledar je povedla, da turistična društva in akterji okoli dvorca Štatenberg so povezani z sedanjimi 
aktivnostmi. 
 
Franci Skledar je povedal, da se organizirajo večeri, kjer tudi društva lahko kaj zaslužijo. 
 
Marjan Dovar je dejal, da pričakuje finančni načrt. Ali so tudi ponudniki pripravljeni dati lastna sredstva za ta 
projekt 
 
Mag. Danilo Lončarič pravi, da niso predstavljene dolgoročne posledice. Meni, da bi morali biti predstavljene 
dolgoročne finančne posledice. Meni, da se s tem ne bo doseglo sinergijskih učinkov. 
 
Župan je dejal, da s tem odlokom ustvarjamo osnovno infrastrukturo. Ljudje so tisti, ki bodo začutili 
delovanje. 
 
Andrej Galun je osebno predlagal, da se Občina Makole naknadno vključi. 
 
Franci Skledar je dejal, da je treba pristopiti ko se ustanavlja. Industrije se tukaj ne bo razvijalo, zato je treba 
iti v turizem. 
 
Marjan Dovar je menil, da je vse ki so povezani s turizmom, treba sklicati. 
 
Mag. Danilo Lončarič je vprašal kaj bo z drugimi vključenimi organizacijami kot sta  LAS in RIC. 
 
Župan je menil, da če se je Občina Rogatec vključila in vidi interes v povezovanju, da ta interes obstaja tudi 
za Občino Makole. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejme Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin »Zveza Haloških 
občin«. 

 
6 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Župan je dal besedo mag. Danilu Lončariču kot predstavniku predlagatelja. 
 
mag. Danilo Lončarič je predstavil predlog spremembe 11.  in 20. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila 
 
Igor Erker  je podal obrazložitev, da bi bila takšna ureditev sporna glede na veljaven Zakon o medijih, saj le 
ta v nekaterih primerih predvideva kazni za odgovorno osebo izdajatelja (župana), ki pa po spremenjenem 
odloku sploh ne bi imel vpliva na imenovanje uredniškega odbora.  
 
Mag. Danilo Lončarič je poudaril, da je uredništvo neodvisno in samostojno. Ne sme biti nobenega vpliva 
župana in občinskega sveta. Pripravljala se bodo poročila o realizaciji. Popravki so bil že v preteklosti. 
 
Župan je dejal, da na koncu bo odgovarjal on. Zanima ga kje je srž tega, da sedaj prihaja do spremembe. 
Ter zakaj je treba na novo postavljati stvari, ki sedaj dobro tečejo. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal želijo pridobiti na širini. 
 
Mag. Igor Erker je povedal, da se je za članke zmeraj pozivalo vsa društva, organizacije in vaške odbore. 
 
Jurij Plaznik je dejal, da ne pozna nikogar, ki bi poslal članek, pa ta ne bi bil objavljen. Ne zdi se mu 
smiselno, da se ruši nekaj, kar dobro deluje. 
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Zdravko Krošl je dejal, da je do sedaj bil vsak članek objavljen.  
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da je bilo na prejšnji seji rečeno, da ni bilo nobenega popravka. Pa so 
ugotovili, da je popravek bil. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 
 

Občinski svet občine Makole potrdi Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega 
glasila v 1. branju. 

 
7 glasov ZA, 3 glasovi  PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Matjaž Kopše je predstavil letni program športa, usklajen z Športno zvezo. Je osnova za objavo razpisa. Če 
bo potrjen, bo razpis objavljen jutri. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da bo z letnim programom športa dosežena večja sorazmernost in 
enakomerna porazdelitev med društva. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejme Letni program športa Občine Makole za leto 2019. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Matjaž Kopše je predstavil program ljubiteljske kultur, ki je osnova za objavo razpisa. 
 
Marjan Dovar je pripomnil, da razpis za turizem je že bil. 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da se bo pozne objave razpisov presekalo s pobudo, da se proračun začne 
obravnavati že junija 
 
Jurij Plaznik je vprašal ali se recitatorji obravnavajo kot gledališka skupina. 
Štefka Skledar je povedala, da so obravnavani kot sekcija. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejme Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2019. 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Župan predal besedo Robert Vrečku. 
 
Robert Vrečko je pozdravil vse navzoče v imenu vseh sodelavcev Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
Podal je poročilo o delovanju inšpektorata. Izpostavil je področja varovanja okolja (komunalni odpadki, 
sežiganje odpadkov, plakatiranje, javni red in mir) in področja cest (ravnanje na občinskih cestah, postavitev 
ovir v varovalnem pasu, posegi, poškodbe, onesnaženje vozišča). 
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Nato je Robert Vrečko podal še poročilo o redarski službi. Predstavil je občinski program varnosti. Predstavil 
področja kjer nastajajo prekrški.  Izpostavil je akcije meritve hitrosti. Namen ni sankcioniranje, ampak 
umirjanje hitrosti.  Nadalje je povedal, da sodelujejo z šolo, vrtcem ter Svetom za varnost v cestnem 
prometu. 
 
 
Zlatka Dvoršak je menila, da je sofinanciranje visoko. Upoštevati bi morali koliko je urejenih parkirišč. Ne zdi 
se ji pošteno kaznovanje starejših občanov. Pri odvažanju hlodovine iz gozda, meni da je prepočasna 
odzivnost. Ne ve, če je redarska služba finančno upravičena. 
 
Robert Vrečko je povedal, da zakonodaja določa, da občina mora imeti redarsko in inšpekcijsko službo.  
 
Jurij Plaznik je dejal, da podpira redarsko službo. Morala bi izdati še več opozoril. Ni sprejemljivo, da 
posamezniki parkirajo na pločniku.  Podal je še osebno izkušnjo glede meritve. 
 
Stanko Jančič je glede parkiranja dejal, da bo treba prevzgojiti starše. Redar bi moral priti v petek popoldne. 
Včasih je zaparkirano tako, da gasilski avto ne bi mogel priti skozi. Meni, da redarji še premalo kaznujejo. 
 
Marjan Dovar je vprašal koliko občani dejansko potrebujejo inšpektorje in redarje. 
Robert Vrečko je dejal, da ogromno. Marsikdaj tudi za stvari, za katere niso pristojni. 
 
Marjan Dovar je vprašal ali opravljajo tudi nadzor nad koncesionarjem za vzdrževanje cest, 
Robert Vrečko je povedal, da se ga nadzira in poskuša pripraviti do tega, da naredi več.  
 
Zlatka Dvoršak je vprašala zakaj so prisotni samo v torek in četrtek. 
Robert Vrečko je odgovoril, da ni določenih datumov. So prisotni tudi ob drugih dnevih. 
 
Franci Skledar je pohvalil redarsko službo. Izpostavil je problematiko parkiranja.  
 
Mag. Danilo Lončarič je glede inšpektorata dejal, da naj nadzira tudi javne poti. Izpostavil je dogodek, ko je 
prišlo do spora med občanom in redarjem. Redar naj bi izjavil, da ga ne financira občina. Zanimalo ga je še, 
kako kot predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva ocenjuje stanje varnosti 
Robert Vrečko je zaprosil, da se mu posredujejo podatki glede primera spora, kateri občan in kateri redar sta 
bila v tem udeležena. Glede varnosti je povedal, da je precej manj prekrškov. Stanje varnosti ocenjuje kot 
dobro. 
 
Marjan Dovar je predlagal, da se uredi parkirišče za invalida pri trgovini.  
 
Župan je svetnike še vprašal ali se strinjajo, da se prepove parkiranje na trgu. 
Stanko Jančič je povedal, da je proti temu, da se parkira  na trgu. Dodatno je predlagal še, da naj avtobusi 
parkirajo pod vrtcem, potem bodo tudi uporabniki avtobusov začeli parkirati tam. 
 
Andrej Gaberc je menil, da potem ne bo prostora za druge. Parkirnih prostorov v Makolah manjka. 
Župan je dejal, da vsakodnevno jih ne manjka, manjkajo le kadar so kakšni dogodki. 
 
Zlatka Dvoršak je predlagala, da se pred občinsko stavbo na trgu naredi samo parkirišče za invalide. 
 
Marjan Dovar je vprašal ali se lahko tudi notranji finančni nadzor in proračunsko računovodstvo izvajata 
preko skupne uprave. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet občine Makole sprejme Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva z 
Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Makole v letu 2018. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
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K 11. točki dnevnega reda 
 
Župan je besedo predal Zlatki Dvoršak. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so na Odboru za gospodarstvo in finance ugotovili, da je za leto 2019 
predvideno 3.000  EUR, čeprav v proračunu ni toliko. Meni, da z LEA Ptuj ne bomo več sodelovali. Smiselno 
se ji zdi, da se da  v plan spodnji del telovadnice, ne pa novogradnje. 
 
Matjaž Kopše je glede plana, povedal, da je bil Lokalni energetski koncept (LEK) sprejet leta 2011. Mrliška 
vežica je bila predvidena v LEK in se zato poroča kot ukrep v izvajanju. 
 
Mag. Danilo Lončarič je  dejal, da je LEK živa stvar, prišlo je do nakupa prostorov pod staro telovadnico. 
Občinski svetniki ne poznajo LEK-a. 
 
Stanko Jančič se je vprašal kaj ima občina od tega. 
 
Marjan Dovar je poudaril, da energetska izkaznica pride 500 EUR. 
 
Matjaž Kopše je povedal, da se strinja, da se plan popravi na 1.500 EUR. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep 

Občinski svet Občine Makole potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih, s tem, da se znesek v planu za 2019 popravi 
na 1.500 EUR.  
 
 

11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
Župan je ob 19.10  predlagal 10 minut pavze. Seja se prekine. 
 
 
 
K 12. točki dnevnega reda 
 
 
Seja se nadaljuje ob 19.20 
 
Župan je predstavil predlog sklepa. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole predvideva sledeče število priznanj za podelitev v letu 2019, in sicer: 

• Naziv častni občan Občine Makole – podeli se en naziv 

• Plaketa Občine Makole – podeli se ena plaketa  

• Priznanje Občine Makole – podeli se dve priznanji 
 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K 13. točki dnevnega reda 
 
Zlatka Dvoršak je povedala, da je zadevo obravnaval Odbor za gospodarstvo in finance. Sta 2 kandidatki -  
Silvestra Samastur in Natalija Koprivnik. Kot prvo izbiro predlagajo Silvestro Samastur. 
 
Marjan Dovar je dejal, da podpira mnenje odbora. 
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Na glasovanje je dan sledeči sklep 
 

Občinski svet Občine Makole ugotavlja, da obe kandidatki izpolnjujeta pogoje in k obema daje 
pozitivno mnenje. Kot prva izbira se predlaga Silvestra Samastur, ki je kot dosedanja ravnateljica 
dobro opravljala delo. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 14. točki dnevnega reda 
 
14.1 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. 
 
 
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. 
 
 
14.3 Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev 
Marjan Dovar: 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. 
 
 
14.4 Most Varoš 
Andrej Galun je vprašal kakšne so aktivnosti glede mostu v Varošu. 
Mojca Vantur je predstavila število povpraševanj in prejetih ponudb za statični pregled in za hidrološko 
študijo. Ponudbe so skupne z mostom v Ložnici. Za statični pregled je v pripravi pogodba. 
Marjan Dovar je vprašal zakaj niso takšna povpraševanja objavljena na občinski strani. 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da se do naslednje seje pripravijo DIIP-i za mostove. 
 
14.5 Javna razsvetljava 
Stanko Jančič je povedal, da se po prestavitvi ure  javna razsvetljava, čisto pomešano prižiga in ugaša. 
Mojca Vantur je ovedala, da je to že bilo urgirano koncesionarju in da naj bi bilo takrat odpravljeno. Da je še 
zmeraj kaj narobe, je nova informacija. 
 
 
 
14.6 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. 
 
 
14.7 Komunalni prispevek 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj se preverijo možnosti za znižanje/ukinitev komunalnega prispevka 
za mlade družine. 
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14. 8 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. 
Zdravko Krošl je dejal, da  pozdravlja pobudo za DIIP parkirišča pod vrtcem. 
 
 
14.9 Kužno znamenje 
Štefka Skledar je predlagala, da se naj v let 2020 v proračunu predvidi sredstva za obnovo kužnega 
znamenja pri Marofu. 
 
 
14.10 Termini sej 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so kot svetniška skupina predlagali, da seje Občinskega sveta ne bi bile v 
sredo. 
Župan je dejal, da meni, da večini ustreza tako kot je. 
 
 
14.11 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. 
 
 
14.12 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. 
 
 
14.13 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. 
 
 
14.14 Poslovilni objekt 
Zdravko Krošl je povedal, da bo gradbeno dovoljenje za poslovilni objekt na pokopališču Makole izdano do 
do 15. maja. 
 
 
14.15 Defibrilator 
Jurij Plaznik je vprašal, kaj se je v preteklih dnevih dogajalo z defibrilatorjem 
Stanko Jančič je pojasnil, da je lastnik defibrilatorja Rdeči križ, ki je zaprosil da se postavi pri gasilskem 
domu.  
Jurij Plaznik je opozoril na potrebo po rednem servisiranju. Postavljen naj bo na vidnem mestu, recimo pri 
zdravstvenem domu. Potrebno je urediti to področje in zadolžiti osebe. Povedal je, da je vodil nekaj tečajev  
ravnanja z defibrilatorjem. Ponudil je, da po eni seji predstavi delovanje defibrilatorja 
 
Mag. Danilo Lončarič je dejal, da mora društvo Rdečega križa sklicati člane in se dogovoriti glede ravnanja z 
defibrilatorjem. 
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K 15. točki dnevnega reda 
 
15.1 Pihalna godba 
Mag. Danilo Lončarič  je predlagal, da se objavi javen poziv za člane pihalne godbe 
 
 
15.2 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.  
 
 
 
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. 
Zdravko Krošl je menil, da bo možna prekinitev v roku dveh mesecev. 
Mojca Vantur je opozorila, da se bosta v maju delavca lotila obnove plazu in bosta tam polno zasedena, 
prostor pa je treba pred prekinitvijo še izprazniti. 
 
 
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. 
 
Igor Erker je dejal, da se bo tega občinska uprava držala. 
 
 
15.5 Ureditev TIC 
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. Igor Erker je povedal, da se sedaj izvaja projekt Makolski lodn, ki bo svojem bistvu deloval kot TIC. 
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. 
 
 
 
 
Seja zaključena ob 20.25. 
 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


