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Številka:900-4/2020-5 
Datum: 04.06.2020
 
 

Z A P I S N I K 
4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 04.06.2020  
 
Sejo je sklical župan Občine Makole g. Franc Majcen in je potekala z glasovanjem po telefonu med 9.00 in 
10.00 dne 04.06.2020. Glasovalo je  vseh 11 članov Občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen. 
 
 
Predlog dnevnega red seje je bil sledeči: 
 

1. Imenovanje predstavnikov Občine Makole v Svet zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole 
2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega   koncepta in 

njihovih učinkih  
 

Svetniška skupina SDS je predlagala, da se doda 3. točka dnevnega reda - Podpora aktualni vladi RS, za 
opravljeno delo od nastopa njenega mandata do danes. 
 
Glasovanje za razširitev dnevnega reda: 
9 glasov ZA, 2 glasova PROTI. Razširitev dnevnega reda je bila potrjena. 
 
Dnevni red je bil tako sledeči: 

1. Imenovanje predstavnikov Občine Makole v Svet zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole 
2. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega   koncepta in 

njihovih učinkih  
3. Podpora aktualni vladi RS, za opravljeno delo od nastopa njenega mandata do danes 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
 
Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole imenuje v Svet zavoda Osnovna šola Anice Černejeve Makole sledeče 
člane kot predstavnike ustanoviteljice: 

o Mojca Vantur 
o Ines Berglez 
o Andreja Kodrič 

 
5 glasov ZA, 6 glasov PROTI. Sklep ni sprejet. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta 
lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih.   

 
7 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet. 
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K 3. točki dnevnega reda 
 
 
Na glasovanje je bil dan sledeči sklep: 

Občina Makole podpira sedanjo vlado RS, ki je domoljubna, ki je za Slovenijo in blaginjo ljudi, za 
blaginjo Slovencev in državljanov, lojalnih Republiki Sloveniji, pripravljena narediti vse in še več, je 
Vlada, ki jo skrbi življenje, ne oziraje se na starost slehernega, še tako odrinjenega, ostarelega ali 
bolnega državljana. 
V skrbi za blaginjo državljank in državljanov izrekamo hvaležnost in podporo aktualni vladi za 
bistveno boljše financiranje občin. Elan in predanost domovini vidimo kot garancijo, da bodo 
realizirane številne naloge, ki so zastavljene v koalicijski pogodbi in so garancija, da bo podeželje 
sledilo razvoju večjih središč.. 

 
9 glasov ZA, 1 glas PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
Zapisal: 
mag. Erker Igor 
              Občina Makole 

                                       Župan 
                     Franc Majcen 


