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Številka:900-2/2020 
Datum: 11.03.2020
 
 

Z A P I S N I K 
9. redne seje Občinskega sveta Občine Makole (v nadaljevanju sveta), 
ki je bila dne 11.03.2020 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:  
• Drugi: mag. Igor Erker, Mojca Vantur, Vanja Šimenko, Tanja Vintar 

 
 
K 1. točki dnevnega reda 
Seja se je pričela ob 17.00 . 
Župan pozdravil vse prisotne. 
Na začetku seje je prisotnih 9 svetnikov. Manjkata Zlatka Dvoršak in mag. Danilo Lončarič. Svet je sklepčen. 
 
 
K 2. točki dnevnega reda 
 
Predlagan je sledeči dnevni red: 
 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 9. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 7. in 8. redne seje sveta. 
4. Predlog Proračuna Občine Makole za leto 2020 
5. Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 

Makole 
6. Imenovanje članov Uredniškega odbora 
7. Imenovanje predstavnika Občine Makole v Svet zavoda Lekarna Slovenska Bistrica 
8. Imenovanje člana /-ice sveta območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 

dejavnosti 
9. Program ljubiteljske kulture Občine Makole za leto 2020 
10. Letni program športa Občine Makole za leto 2020 
11. DIIP in IP Preureditev kletnih prostorov v centralno kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori ter 

izvedba požarnega stopnišča OŠ Anice Černejeve Makole 
12. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
13. Razno 
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Ob 17.03 je prišla Zlatka Dvoršak 
 
Župan je predlagal, da se dnevni red spremeni tako, da se 11. točka prestavi na 5. točko. Črtata se nekdanja 
7. In 8. Točka. Po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo dopisna seja. Ostale točke 
se preštevilčijo. Nov predlagani dnevni red se tako glasi: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Določitev dnevnega reda 9. redne seje sveta 
3. Potrditev zapisnika 7. in 8. redne seje sveta. 
4. Predlog Proračuna Občine Makole za leto 2020 
5. DIIP in IP Preureditev kletnih prostorov v centralno kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori ter 

izvedba požarnega stopnišča OŠ Anice Černejeve Makole 
6. Potrditev cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine 

Makole 
7. Imenovanje članov Uredniškega odbora 
8. Program ljubiteljske kulture Občine Makole za leto 2020 
9. Letni program športa Občine Makole za leto 2020 
10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov 
11. Razno 

 
Spremenjeni dnevni red je dan na glasovanje. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Dnevni red je soglasno potrjen 
 
 
K 3. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal zapisnik 7. redne seje v razpravo. Razprave ni bilo 
Župan je dal zapisnik 7. redne seje v potrditev. 
10 glasov ZA,  0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen. 
 
Župan je podal zapisnik 8. redne seje v razpravo. 
Andrej Galun je prinesel dokazilo, da je pravočasno poslal opravičilo. 
Župan je dal zapisnik 8. redne seje v potrditev. 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Zapisnik je potrjen 
 
 
K 4. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo odborom. 
 
Zlatka Dvoršak je predstavila mnenje Odbora  za gospodarstvo in finance in Odbora za okolje, prostor in 
gospodarsko infrastrukturo. Povedala je, da se je že vnaprej uskladilo. V prihodnje je treba že prej uskladiti 
proračun. 
 
Stane Jančič je dejal, da so se končno zadeve uskladile, kar je pozitivno. 
 
Diana Železnik je povedala, da so na seji odbora za družbene dejavnosti predstavniki staršev izrazili željo, 
da se gre v investicijo kletnih prostorih. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet sprejme Odlok o proračunu Občina Makole za leto 2020 z obveznimi prilogami. 
 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole sprejme Načrta ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Makole za 
leto 2020, ki je sestavni del tega sklepa. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet 
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K 5. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo Tanji Vintar, ki je pripravila investicijsko dokumentacijo. 
 
 
Tanja Vintar je predstavila investicijsko dokumentacijo. Povedala je, da je to sedaj prvi razpis Ministrstva za 
izobraževanje in šport za investicije v osnovne šole po 10 letih. Poudarila je , da je občina že pridobila 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Nadalje je predstavila različne faze investicija. Povedala, da se bo 
kuhinja prestavila izpostavila je tudi pomen higienskega standarda. Izvedla se bo kuhinja, jedilnica in 
tehnična učilnica s kabinetom. Povedala je, da je predvideno da se izvede tudi požarna varnost za celotno 
šolo kot 3. faza projekta.  
 
Andrej Gaberc je pripomnil, da je oprema kuhinje  precej nizko ovredotena. 
 
Tanja Vintar: kar je bilo pred kratkim nabavljeno, se ohrani. Racionalizacija. 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet Občine Makole potrdi  DIIP Preureditev kletnih prostorov v centralno kuhinjo z jedilnico 
in spremljajočimi prostori ter izvedba požarnega stopnišča v OŠ Anice Černejeve Makole, ki ga je 
marca 2020 izdelal IzEP, d.o.o.. 

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

Občinski svet Občine Makole potrdi Investicijski program  Preureditev kletnih prostorov v centralno 
kuhinjo z jedilnico in spremljajočimi prostori ter izvedba požarnega stopnišča v OŠ Anice Černejeve 
Makole, ki ga je marca 2020 izdelal IzEP, d.o.o.. 

 
10 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet 
 
 
 
K 6. točki dnevnega reda 
 
 
Igor Erker  je na kratko predstavil problematiko cen 
 
Franc Majcen je dejal, da kolikor je pregledal, nobena občina ne sofinancira smeti. Ljudje namečejo vse živo. 
Nekateri ne ločujejo. Problem je tudi na državni ravni.   
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da so zadevo obravnavali na seji odbora. Predlagali so, da da naj se pozove 
Komunalo, da glede odvoza stekla obvestijo občane, da ni potrebna vreča 
 
Zdravko Krošl je dejal, da je podražitev za posamezno gospodinjstvo  za manj kot za 2 EUR, stroški za 
občino pa v primeru nepotrditve cen znašajo preko 2000 EUR mesečno. Vse preostale občine so ceno 
potrdile. Podražitve so bile na območju celotne Slovenije. 
 
 
Stanko Jančič je izpostavil problematiko vikendašev – menjave ur predstavljajo velik strošek, porabo imajo 
pa majhno. Razmisliti bi bilo treba o davku na vikendaše 
 
Andrej Gaberc je dejal, da  smeti dela vsak občan. Preveri se naj. koliko jih ni vključenih v sistem.  
Stanko Jančič je dejal, da  vsi ki imajo vodovod, imajo tudi smeti. 
Zdravko Krošl  je dodal, da je inšpektor že ukrepal proti nekaterim, nekateri pa so se tudi sami prijavili. 
 



 
 

Zapisnik 9 redne seje 11.03.2020  Stran 4/6  

Jasmin Kaljun je povedal, da Nadzorni odbor na pobudo Nadzornega odbora Slovenske Bistrice opravlja 
izredni nadzor Komunale Slovenska Bistrica. Tudi drugi nadzorni odbori so se temu priključili. 
 
 
Mag. Danilo Lončarič je prišel ob 17.42. 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep  

Na podlagi 5. člena  Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in določil 
Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45 2014 in 64/2016) je Občinski 
svet Občine Makole na svoji 9. redni seji, dne 11.03.2020, sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
o potrditvi cen storitev izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 

 
 
 

1. 
Občinski svet Občine Makole potrjuje Elaborat oblikovanje cen izvajanja storitev gospodarske javne 
službe ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Makole, ki ga je predložil izvajalec javne 
službe Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.. 
 
 

2. 
Potrdijo se naslednje obračunske cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki: 
 
1. Cene storitev ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki: 
 

Cena zbiranja komunalnih odpadkov:   0,15015 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov: 

0,00250 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 

 
Cena obdelave komunalnih odpadkov:   0,08935 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture obdelave komunalnih odpadkov: 

0,02509 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 

 
Cena odlaganja komunalnih odpadkov:   0,05183 EUR / kg / mesec (brez DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov:  

0,06667 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 

 
2. Storitve ravnanja z biološkimi odpadki: 
 

Cena zbiranja bioloških odpadkov:    0,04333 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 
 
Cena stroškov javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov:  

0,00000 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 

 
Cena obdelave bioloških odpadkov:    0,02800 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 
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Cena stroškov javne infrastrukture obdelave bioloških odpadkov:  

0,02533 EUR / kg / mesec (brez 
DDV). 

 
 

3. 
Cene storitev pričnejo veljati in se uporabljati s 01.04.2020. 

 
 
6 glasov ZA, 1 glas PROTI. Sklep je sprejet. 
 
 
K 7. točki dnevnega reda 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep  

V uredniški odbor občinskega glasila se imenuje: 
• Štefka Skledar kot odgovorna urednica 
• Franc Žrjav kot član  
• Zlatka Dvoršak kot članica 
• Eva Jug kot članica 
• Sonja Strnad, kot članica  

 
 
9 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je sprejet 
 
 
K 8. točki dnevnega reda 
 
Župan je predal besedo predsednici Odbora za gospodarstvo in finance. 
 
Zlatka Dvoršak je povedala da glede Forma Vive odbor predlaga prerazporeditev tako, da se 1.500 EUR 
nameni za organizacijo, 1.500 EUR pa za vzdrževanje.  
 
 
Predlog spremembe je podan na glasovanje. 
11 glasov ZA, 0 glasov proti. Sprememba je soglasno potrjena 
 
 
Na glasovanje je dan sledeči sklep: 

Občinski svet občine Makole sprejme Program ljubiteljske kulture občine Makole za leto 2020 s 
potrjeno spremembo. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
Zlatka Dvoršak je podala predlog, da se v naslednjih letih, naj dvignejo postavke za kulturo in šport. 
 
 
 
 
K 9. točki dnevnega reda 
 
Župan je podal Letni program športa v razpravo. 
 
Zlatka Dvoršak je dejala, da podobno kot pri kulturi tudi pri športu predlagajo dvig sredstev v prihodnjih letih. 
pobuda ko za kulturo za dvig. 
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Na glasovanje je dan sledeči sklep: 
Občinski svet občine Makole sprejme Letni program športa Občine Makole za leto 2020. 

 
11 glasov ZA, 0 glasov PROTI. Sklep je soglasno sprejet. 
 
 
K 10. točki dnevnega reda 
 
Župan je pozval svetnike, da podajo  vprašanja in pobude v pisni obliki. 
 
 
 
K 11. točki dnevnega reda 
 
 
11.1 Članek 
Zlatka Dvoršak je komentirala članek v Ptujskem tedniku glede jedilnice v Osnovni šoli Makole. Povedala je, 
da je v članku navedeno, da imajo otroci samo 10 minut časa za kosilo. Je vprašala oba sinova, če je to res 
sta ji odgovorila, da nikoli ni bilo treba tako hiteti. Če kdo da izjavo, naj da pravilno. Izjave ravnateljice naj 
bodo resnične, saj imajo otroci več časa za kosilo. 
 
11.2 Etični kodeks 
Mag. Danilo Lončarič je podal predlog za statutarno pravno komisijo, da se ponovno obravnava etični 
kodeks na ravni občine. Pripravi se naj oblika izjave s katero bi se zavezalo župana, podžupana in občinske 
svetnike. Integritet do občank in občanov. 
 
 
11.3 Kolesarske povezave 
Mag. Danilo Lončarič  je dejal, da občina mora razmišljati o kolesarskih povezavah. Izdelati je treba celostno 
prometno strategijo. 
 
Andrej Gaberc je glede obstoječih  kolesarskih poti dejal, da so slabo urejene. Podobno kot nekatere javne 
poti jih je treba gramozirati. 
 
 
 
11.4 Škarpa 
Jurij Plaznik je izpostavil problematiko škarpe v Stranskih Makolah.  
Mojca Vantur je povedala, da se s tem ukvarja inšpektorat. 
Marjan Dovar je podal kritiko na delo inšpektorja. 
 
 
11.5 Zavese 
Jurij Plaznik je pohvalil nabavo zaves v Domu krajanov. 
 
 
 
Seja zaključena ob 18.03. 
 
 
Zapisal: 
 
mag. Igor Erker  
 
              Župan: 
                   Franc Majcen 
 


