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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV Z 7. REDNE SEJE OS  
 
 
1. ŠTEFKA SKLEDAR 
Zamenjava zemljišča 
Štefka Skledar: Kako daleč je z zamenjavo zemljišča parcelna št. 1506/3, k.o. Štatenberg, ki je del javne poti 
JP 947002, s privatnim zemljiščem parc.št. 1426/4, k.o. Štatenberg. Parcelacija obeh zemljišč je bila 
izvedena marca 2017 leta z namenom, da se z zamenjavo olajša gradnja nove stavbe na parc.št. 1428, k.o. 
Štatenberg in istočasno izboljša prevoz po navedeni javni poti. Po dobljenih informacijah s strani lastnikov 
zemljišč ob navedeni javni poti, zamenjava še vedno ni rešena. Novogradnja pa je že zgrajena do prve 
plošče, samo gradbišče pa je poseglo na navedeni del javne poti. Zaradi nastale situacije JP 947002 ni več 
uporabna za spodnje lastnike zemljišč. Nastali problem je treba takoj rešiti. 
Prosim za pisni odgovor s terminsko navedbo posameznih aktivnosti in kdaj bo sprejet sklep o izvzemu 
parc.št. 1605/3, k.o. Štatenberg iz javnega dobra da se bo lahko izvršila zamenjava. 
 
Odgovor:  
Menjava zemljišč je izvedena. Cesta je urejena in omogoča prevoznost. 
 
 
2. ŠTEFKA SKLEDAR 
Internetni pristop 
Štefka Skledar: Kdaj bo omogočen internetni pristop preko optičnega kabla? 
Resno delo na internetu zahteva hiter in kvaliteten dostop, kar pa omogoča predvsem optični prenos. 
 
Odgovor:  
Kot smo odgovorili na vprašanje svetnika Andreja Galuna (odgovor med gradivom 7. redne seje), se bo 
optični kabel polagal v okviru projekta RUNE. Za območje belih lis je sedaj bil objavljen razpis, na katerega 
se bo najverjetneje prijavil RuNe. 
 
 
3. ŠTEFKA SKLEDAR 
Indeks razvojne ogroženosti 
Štefka Skledar: Indeks razvojne ogroženosti (IRO) se v občini Makole od leta 2009 do 2019 poveča iz 0,84 
na 0,86, kar pa znaša le 2,3 %. Predlagam, da občinska uprava pripravi plan razvoja občine za naslednjih 5 
oziroma 10 let ob upoštevanju vseh 14. kazalcev IRO. Izmed sedmih občin v Halozah, imata manjši indeks 
le občini Podlehnik in Zavrč, vse ostale pa imajo višjega. 
 
Odgovor:  
Nova Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list Republike Slovenije 78/19) določa, da 
se Indeks razvojne ogroženosti določi na podlagi: 
 

– kazalnikov razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, 
osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega 
prebivalstva občine, 

– kazalnikov ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane 
brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini, 

– kazalnikov razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb 
(stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno 
infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 
v občini in poseljenost občine. 

 
Teh kazalnikov je v skladu z novo Uredbo 10. Občina ima od teh kazalnikov neposreden vpliv le na stopnja 
priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah ter na objekte javne kulturne infrastrukture. 
Poudariti je treba, da rast IRO negativno vpliva na prihodke, ki pripadajo občini. Občina lahko dolgoročno le 
zagotavlja ustrezen standard javne infrastrukture, sam razvoj pa je precej odvisen od državnih politik. 
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4. ŠTEFKA SKLEDAR  
Podjetniška iniciativa 
Štefka Skledar: Podatki o podjetniški iniciativi v Halozah v letu 2014 nam kažejo, da je v naši občini 56 
podjetij na 1.000 prebivalcev. Na nivoju Republike Slovenije je 90 podjetij, na nivoju Podravja pa 78. Med 
sedmimi haloškimi občinami je naša občina na visokem drugem mestu. 
Zaradi tega predlagam, da se za naslenje petletno obdobje skliče razvojna problemska konferenca na katero 
se povabijo vsi podjetniki iz naše občine in povedo, kakšne načrte in pričakovanja imajo v naslednjem 
srednjeročno obdobje. 
 
Odgovor:  
O obliki, načinu in obsegu izvedbe konference bomo razmislili ter se uskladili z deležniki. Podatek 56 podjetij 
na 1000 prebivalcev namreč poleg podjetij in samostojnih podjetnikov vsebuje tudi vse druge, ki so vpisani v 
poslovni register (društev, nosilcev dopolnilne dejavnosti, zavodov, občine…) 
 
 
5. MARJAN DOVAR 
Prepovedano parkiranje na trgu 
Marjan Dovar je menil, da se z znakom za prepovedano parkiranje na trgu v Makolah dodatno zavira 
gospodarstvo. Meni, da bi se lahko parkiranje dovolilo z omejitvijo na 2 uri. 
 
Odgovor:  
Prepoved parkiranja na trgu ostaja nespremenjena. Menimo, da ta ureditev ne zavira gospodarstva in, da je 
ob delavnikih na razpolago zadostno število parkirišč. 
 
 
6.  STANKO JANČIČ 
Parkiranje 
Stanko Jančič je kritiziral stanje parkiranja v Makolah v petek in soboto zvečer. Predlaga, da naj takrat pride 
redar. 
 
Odgovor:  
O težavah s parkiranjem na pločnikih v Makolah je bil obveščen Medobčinski inšpektorat. Prav tako je bil 
seznanjen s problematiko, ki se pojavlja ob popoldnevih.   
  
 
7. STANKO JANČIČ 
Javna rasvetljava 
Stanko Jančič je predlagal, da se postavijo luči javne razsvetljave na enosmerno cesto proti vrtcu 
 
 
Odgovor: 
Investicijo je potrebno umestiti v proračun. Ocenjena vrednost postavitve nove luči in navezava na obstoječe 
odjemno mesto znaša cca. 3.500 do 7.000 EU, odvisno od števila luči. 
 
 
8. MAG. DANILO LONČARIČ 
Celostna strategija prometa 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da občina razmisli o celostni strategiji prometa. 
 
Odgovor:  
Strošek izdelave Celostne strategije prometa se giblje med 20.000 in 30.000 EUR. Zaradi zmanjšanja 
stroškov smo že povprašali sosednje občine ali bi šle v skupno pripravo tega dokumenta. (Občina Poljčane 
je zainteresirana, Občina Majšperk trenutno ne namerava izdelati celostne strategije prometa, Občina 
Slovenska Bistrica dokument že ima izdelan). Smo pa tudi v povezavi s konzorcijem občin, ki ga bo 
najverjetneje vodila Občina Slovenske Konjice za prijavo v sklopu programa ELENA na Evropsko komisijo, ki 
naj bi omogočala sofinanciranje dokumentacije in tehnične podpore v višini 90%  na področju trajnostne 
energije in trajnostne mobilnosti. 
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9. MAG. DANILO LONČARIČ 
Obrtno-športna cona 
Mag. Danilo Lončarič je podal pobudo za spremembo OPN - pod dvorcem Štatenberg se naj predvidi obrtno-
športna cona. 
 
Odgovor:  
Pobuda bo obravnavana v sklopu naslednje spremembe OPN. S postopkom želimo pričeti letos po sprejemu 
proračuna. 
 
 
10. MAG. DANILO LONČARIČ 
Komunalni prispevek 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal določitev komunalnega prispevka v višini 1 EUR. 
 
 
Odgovor:  
Oprostitve komunalnega prispevka so lahko zgolj zakonske, vse ostalo se smatra kot pomoč »de minimis«. 
To pa pomeni, da mora biti sprejeti glede tega pravilnik, ki mora biti prijavljen in usklajen na FURS. Istočasno 
je potrebno preverjati ali je fizična oseba že prejela kakšno pomoč od drugih virov financiranja (občina, 
država). Načeloma pa takih oprostitev ni. Občina lahko po novem sprejme Odlok o komunalnem prispevku v  
skladu z  Uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) 
 
 
11. MAG. DANILO LONČARIČ 
Javno zasebna partnerstva 
Mag. Danilo Lončarič je predlagal, da naj se razmisli o modelih Javno zasebnih partnerstev.  V sosednji 
občini  bodo tako prenovili komplet igrišče. 
 
Odgovor:   
V kolikor se najde kakšen zaseben investitor z zanimivo poslovno idejo, bomo o tem prav gotovo razmislili in 
podali v sprejem ustrezne akte in izpeljali postopke. 
 
 
12. MAG. DANILO LONČARIČ 
Vrtec Makole 
Mag. Danilo Lončarič je zanimalo kakšni so bili prihranki glede novogradnje vrtca 
 
 
Odgovor:  
Ker je bil pred novogradnjo vrtca en oddelek vrtca organiziran gasilskem domu in za njega nimamo 
natančnih podatkov o porabi energije, ter ker se je povečalo število otrok, ki obiskujejo vrtec je nemogoče 
narediti smiselno primerjavo med stanjem pred in po novogradnji. 
 
 
13. ZLATKA DVORŠAK 
Izjava 
Zlatka Dvoršak je pripomnila, da jo je zmotila izjava direktorja občinske uprave glede Mungota, da še 
nimamo načrta kaj bomo s tem zemljiščem. 
 
Odgovor:  
Direktor občinske uprave kritiko razume in jo sprejema. 
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14. JURIJ PLAZNIK 
Zavesa na odru 
Jurij Plaznik je predlagal, da se nabavi dodatna Zavesa na odru v domu krajanov. 
 
Odgovor:  
Zaveso nameravamo nabaviti v letu 2020. 


