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PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi 28. in 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na 
svoji 14. redni seji, dne 2. 11. 2016, sprejme Sklep o potrditvi sklepov 13. redne 
seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak z dne 31. 8. 2016, kot je predlagan. 
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Na podlagi 28. in 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 14. 
redni seji, dne 2. 11. 2016, sprejme  

 

ZAPISNIK 

13. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, 

ki je bila dne, 31. 8. 2016, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Cerkvenjak.  
  
 

Prisotni:  

1. ČLANI OBČINSKEGA SVETA 

Andrej Kocbek, Mirko Kozar, Franc Fekonja, Irena Kozar, mag. Mirko Žmavc, Jernej 
Rajh, Boris Vogrin, Primož Čuček. 

2.  ŽUPAN IN OBČINSKA UPRAVA 

Marjan Žmavc – župan,  mag. Vito Kraner – direktor OU, Marko Kocbek – OU, Metka 
Lah Simonič – OU, Simona Kramberger – OU, Valerija Toš – OU.  
 
     3.  OSTALI PRISOTNI 
Franc Bratkovič – dopisnik Zrnja. 
 

4. ODSOTNI 
/ 
 

Župan g. Marjan Žmavc je pozdravil vse prisotne. 

 

Ad 1) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.   

Župan g. Marjan Žmavc je ugotovil sklepčnost, saj je prisotnih 8 članov Občinskega 
sveta in predlagal dnevni red. Člani niso podali predlogov za dopolnitev dnevnega 
reda. 

Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 89 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 



 

2. Potrditev sklepov 12. redne seje Občinskega sveta. 
3. Statut Občine Cerkvenjak. 
4. Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkvenjak. 
5. Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za 

šolsko leto 2016/2017, od 1. 9. 2016 do 31.12. 2016. 
6. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak. 
7. Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 

za sanacijo igrišča pri OŠ Cerkvenjak. 
8. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
9. Pobude in vprašanja svetnikov. 

O predlaganem dnevnem redu so člani OS glasovali 

IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  

Za predlagani dnevni red je glasovalo 8 članov Občinskega sveta, 0 proti. Dnevni red 
je sprejet. 

 

Ad. 2) Potrditev sklepov 12. redne seje Občinskega sveta. 

G. Mirko Kozar je povedal, da je po elektronski pošti zaprosil za prepis zvočnega 
zapisa 11. in 12. seje in informacijo o izgradnji ceste. Ni dobil odgovora, zato o 
zapisniku ne more glasovati. Podal je tudi pripombo, da v zapisniku ni zapisanega 
vsega, kar je bilo povedano seji. 

Mag. Vito Kraner je pojasnil, da je odgovoril na e-pošto, kdaj je mogoče prevzeti 
zvočni zapis in pridobiti informacije na občini. Opravičil se je za napako, saj je ugotovil, 
da je po pomoti odgovor poslal na e-naslov mag. Mirka Žmavca. 

 

SKLEP ŠT. 90 

Na podlagi 30. in 52. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/11), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na 
svoji 13. redni seji, dne 31. 8. 2016, sprejme Sklep o potrditvi sklepov 12. redne 
seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, kot je predlagan. 
 



 

 
 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček NE   

Mirko Kozar  NE   

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin NE   

Za predlagani sklep je glasovalo 5 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 

Ad. 3) Statut Občine Cerkvenjak. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da je občinski svet na 12. redni seji obravnaval 
predlagani statut v prvi obravnavi. V prvi obravnavi ni bilo podanih vsebinskih pripomb, 
niti ni bilo vloženih amandmajev od prve obravnave, zato predlaga sprejem statuta v 
predlagani obliki. 
 
Razprava: 
G. Mirko Kozar je vprašal, zakaj etični kodeks ni zapisan v statut, ki je pravni akt. 
 
 
Župan g. Marjan Žmavc je podal na glasovanje  
 
 
SKLEP ŠT. 91 
 
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) 
Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 13. redni seji dne 31. 8. 2016, sprejme, 
Statut Občine Cerkvenjak, v vsebini kot je predlagan. 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  



 

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 
 
Ad. 4) Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerkvenjak. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da je poslovnik bil obravnavan v prvi obravnavi, na 
kateri so bili podani odgovori na zastavljena vsebinska vprašanja.  
 
Razprava: 
/ 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 92 

Na podlagi 14. člena Statuta občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/11) Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 13. redni seji dne 31. 8. 
2016, sprejme Poslovnik občinskega sveta Občine Cerkvenjak, v vsebini kot je 
predlagan. 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 
 
Ad. 5) Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za 
šolsko leto 2016/2017, od 1. 9. 2016 do 31.12. 2016. 



 

 
Župan g. Marjan Žmavc je opozoril ravnatelja OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, mag. Mirka 
Žmavca, da se izloči iz glasovanja o predlagani sistemizaciji delovnih mest v vrtcu 
Cerkvenjak za šolsko leto 2016/2017, od 1. 9. 2016 do 31.12. 2016. Prosil ga je, da 
kot ravnatelj, poda obrazložitev predlagane sistemizacije. 
 
Mag. Mirko Žmavc je pojasnil, da je sistemizacija pripravljena do 31. 12. 2016, za 
obstoječe oddelke. S 1. 1. 2017 bo pripravljena nova sistemizacija, saj se bo za en 
oddelek povečalo število oddelkov v vrtcu. Trenutno je v vrtcu (1. 9. 2016) 93 otrok, s 
1. 1. 2017, pa bodo v celoti zapolnjeni vsi oddelki in bo  v vrtec vključenih ca. 110 
otrok, kar opravičuje investicijo izgradnje vrtca. Podrobneje je predstavil je predlagano 
sistemizacijo.  
 
Razprava: 
G. Franc Fekonja je vprašal kakšen je delež naših otrok v vrtcu, v primerjavi z otroki iz 
drugih občin. 
Mag. Mirko Žmavc je pojasnil, da je glavnina naših otrok, nekaj tudi iz drugih občin. 
 
Mag. Mirko Žmavc se je izjasnil, da o predlaganem sklepu o izdaji soglasja k 
sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 2016/2017 za 
obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, ne bo glasoval. 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 93 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/11), Zakona o vrtcih-ZVrt, (Uradni list RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF) in 108. čl. Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI, (Ur. l. RS št. 16/07-
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr.,  65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF, 57/2012-ZPCP-
2D), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 13. redni seji, dne 31. 8. 2016, 
sprejme Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu Cerkvenjak 
za šolsko leto 2016/2017 za obdobje od 1.9. 2016 do 31.12.2016, v vsebini kot je 
predlagan. 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc NE   

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  



 

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

Ad. 6) Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predal besedo ravnatelju mag. Mirku Žmavcu, da poda 
obrazložitev predlaganega sklepa in ga sočasno pozval naj o sklepu ne glasuje oz. se 
izloči iz glasovanja. 
 
Mag. Mirko Žmavc je predstavil predlagani sklep in pojasnil, da se strošek za 
porabljena živila na dan, zmanjša v primerjavi z lanskim letom. 
 
 
Razprava: 
/ 
 
 
Mag. Mirko Žmavc se je izjasnil, da o predlaganem Sklepu o spremembi sklepa o 
določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak, ne bo glasoval. 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 94 

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/11), 30. in 31. čl. Zakona o vrtcih Zakona o vrtcih-ZVrt, (Uradni list RS 
št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF), 
Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 13. redni seji dne 31. 8. 2016, sprejme 
Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov vrtca Cerkvenjak, v 
vsebini kot je predlagan. 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc NE   

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  

Za predlagani sklep je glasovalo 7 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

  

 



 

Ad. 7) Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za sanacijo igrišča pri OŠ Cerkvenjak. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predstavil že izvedena obnovitvena dela, ki so se izvedla na 
igrišču za OŠ. Sedaj se predlaga DIIP, ki ga je pripravila RASG d.o.o. iz Lenarta za 
sanacijo igrišča, ki bi ga preplastili s polipropilensko maso, saj se ugotavlja, da je 
asfaltna površina nevarna za izvajanje športnih aktivnosti. Projekt bomo prijavili na 
razpis Fundacije za šport in pričakujemo ca. 44 % sofinanciranja, v nasprotnem 
primeru bomo premislili, ali se bomo odločili za izvedbo. Ker se razpis napoveduje v 
jeseni, je potrebno imeti dokumentacijo pripravljeno, zato predlaga sprejem DIIP-a. 
 
 
Razprava: 
Mag. Mirko Žmavc je izrazil mnenje, da je zaradi poškodb, ki nastanejo pri športnih 
igrah na asfaltnem igrišču, smiselno igrišče preplastiti z umetno maso, kot je 
predstavljeno v predlaganem DIIP-u. Opravljen je bil ogled na OŠ Toneta Čufarja, kjer 
je igrišče zelo kvalitetno izvedeno in bi podobno izvedli tudi pri nas. Povedal je tudi, da 
se je šola prijavila na razpis Zavoda za šport Planica in so bili uspešni po drugi prijavi. 
S tem bo šola pridobila ½ športnega pedagoga in 720 ur dodatnih športnih ur pouka. 
 
Mag. Mirko Kozar je izrazil opazko, da se uveljavljajo stvari, ki so bile omenjene že 
pred leti. Podpira projekt, saj je tudi sam športnik, vendar ga moti, da se ne najde oz. 
ne zagotovi sredstev za obnovo vodovoda in za stvari ki so bolj potrebne. Izrazil je 
pomislek, da se lahko zgodi, da bi v prihodnje zaradi te obnove lahko izpadli na 
razpisu za izgradnjo večnamenske dvorane (v kolikor bi razpis bil) in podal kritiko, da 
nihče s strani športa o nameravani investiciji ni bil obveščen. 
 
G. Primož Čuček je izrazil podporo projekta. Zanima ga ali bo igrišče potrebno ograditi, 
da ne bi prišlo do uničenja igrišča oz. podlage. Strinja se z mnenjem g. Kozarja, da bi 
bilo potrebno zagotoviti finančna sredstva tudi za izgradnjo vodovoda. 
 
Ga. Metka Lah Simonič je pojasnila, da je projekt že uvrščen v NRP za leto 2017 in so 
ga člani OS potrdili v proračunu. 
 
G. Boris Vogrin je opozoril na napako v 3. členu sklepa. 
 
Člani OS so v razpravi enotnega mnenja, da bo potrebna postavitev zaščitne 
ograje. 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 95 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  - ZLS (Ur. l. RS., št. 94/07-
UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 in 14/15)  in 14. člena 
Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/11) ter v 
skladu z 18. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 
54/10),  Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 13. redni seji, dne 31. 8. 2016, 



 

sprejme Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) 
za sanacijo igrišča pri OŠ Cerkvenjak, s popravkom v 3. členu »sanacijo igrišča 
pri OŠ Cerkvenjak«. 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 
Ad. 8) Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predal besedo mag. Vitu Kranerju. 
 
Mag. Vito Kraner je povedal, da je v obrazložitvi slikovno prikazano dejansko stanje in 
parcele, ki so predlagane za prenehanje statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. Povedal je, da gre za zemljišča, na katerih je potekala stara trasa regionalne 
ceste, iz leta 1939. Trasa regionalne ceste je sedaj prestavljena, nikoli pa v preteklosti 
ni bilo s strani pristojnih organov urejeno lastništvo oz. prenos omenjenih parcel. 
Lastniki želijo odkupiti zemljišče, vendar je predhodno potrebno parcele odvzeti iz 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, nato sledi odločba OU, v kateri 
bo napotilo ZK za prenos parcel v lastništvo Občine Cerkvenjak. Po tem bo možen 
promet z nepremičninami in odkup parcel po tržni ceni. 
 
Razprava: 
G. Franc Bratkovič je povedal, da mu je zadeva poznana že iz časa, ko je v prvem 
mandatu občine bil predsednik nadzornega odbora. Predlaga, da se zadeve sedaj 
dokončno uredijo in uredi lastninska pravica. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je podal na glasovanje 
 

SKLEP ŠT. 96 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), drugega in četrtega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – 



 

odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),  Občinski svet Občine 
Cerkvenjak na svoji 13. redni seji, dne 31. 8. 2016, sprejme Sklep o prenehanju 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, v vsebini kot je predlagan. 
 
O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 
 
IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek   DA  X  

Primož Čuček DA X  

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin DA X  

Za predlagani sklep je glasovalo 8 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 
 
Ad. 9) Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
G. Primož Čuček je zastavil vprašanje, kdaj se bo pričela izgradnja pločnikov in 
obnova regionalne ceste proti »granati«. 
 
Mag. Vito Kraner je pojasnil, da bo 5. 9. 2016 izvedena zakoličba, delna zapora ceste 
pa bo z dnem 6. 9. 2016 (izmenično). Predstavil je tudi potek izvedbe del. 
 
G. Mirko Kozar je zastavil vprašanje glede odgovora, ki ni bil poslan na njegov 
elektronski naslov. Zanima ga tudi, zakaj je samo on bil obveščen o idejni zasnovi 
izgradnje komunalnih vodov v Cogetincih oz. Kadrencih, ostali svetniki pa ne. Meni, da 
bi bilo potrebno obvestiti vse svetnike o izvedbi nameravanih projektov. Ima občutek, 
da se občinska uprava izogiba občinskega sveta. Zahvaljuje se za obisk na Rimskih 
igrah, ker je na isti dan Aero klub Sršen organiziral drugo prireditev, kar se mu ne zdi 
primerno, čeprav je datum za Rimske igre določen že celo leto.  
 
Mag. Vito Kraner se je g. Mirku Kozarju opravičil, ker je odgovor po pomoti poslal na e-
naslov mag. Mirka Žmavca. 
 
Župan Marjan Žmavc je pojasnil, da so člani občinskega sveta bili seznanjeni z 
nameravanimi projekti. Projektna dokumentacija za kanalizacijo na prejšnji seji še ni 
bila pripravljena, zato ni bila predstavljena na seji. Poudaril je, da se svetniki in občani 
lahko v primeru vprašanj ali dvomov, kadarkoli obrnejo na občinsko upravo in župana. 
 
G. Jernej Rajh je povedal, da ga tehnično ne zanima izvedba projekta, ampak da bo 
projekt zaključen in izveden kvalitetno in v korist občanov. 
 



 

Mag. Vito Kraner je pojasnil, da gre za zahteven projekt,  zato je smiselno, da se 
občani, ki imajo vprašanja v zvezi s projektom, osebno oglasijo na občini in se jim 
zadeve pojasnijo. Občina pa posebej navezuje stike z občani oz. lastniki zemljišč, v 
katere se bolj intenzivno posega. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pozval člane občinskega sveta k strpnosti v času izvedbe 
projekta izgradnje pločnika, saj se tekom izvedbe del lahko pričakuje nejevolja 
občanov. Zagotovil je, da bo izvajalec in nadzor dela izvedel strokovno. 
 
Ga. Irena Kozar je glede nameravane postavitve »ležečih policajev« na Cenkovi 
povedala, da so občani izrazili kritike glede nameravane postavitve »ležečih policajev« 
in kritike, ki so se v tej zadevi glasile konkretno na Ireno Kozar. Zato začasno 
odsvetuje, da se karkoli dela na tem področju in da se s krajani Cogetinc in Cenkove 
poišče skupne rešitve za umiritev prometa in zagotovitev prometne varnosti. 
 
G. Franc Fekonja je povedal, da v Čagoni podpirajo postavitev »ležečih policajev«. 
 
G. Marko Kocbek je pojasnil, da je bil podan predlog za postavitev montažnih ovir 
omejitve hitrosti, ki jih je mogoče odstraniti, in ne fiksnih, zato ne vidi problema. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je povedal, da bomo najprej izvedli postavitev ovir v Čagoni, v 
Cenkovi pa počakali z rešitvijo. 
 
G. Mirko Kozar je podal pripombo na začasno deponijo odpadnega materiala, ki je 
nastal pri modernizaciji ceste v Čagoni. Material se ni sortiral in je izvajalec nasul vse 
na eno mesto. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da je to odpadni material, ki se bo nasul na slabo 
prevozne ceste, ki so že večkrat bile izpostavljene na sejah OS. 
 
G. Marko Kocbek je pojasnil, da bi v primeru, če bi material dosledno sortirali, bila 
cena izvedbe del s strani izvajalca višja. 
 
G. Jernej Rajh je opozoril, da novo vgrajeni asfalt na modernizirani cesti v Čagoni ni 
raven, kar se čuti pri vožnji z osebnim avtomobilom. 
 
G. Fekonja Franc je povabil vse prisotne na otvoritev ceste v  Čagoni, ki bo v nedeljo, 
11. 9. 2016, ob 14. uri. 
 
G. Andrej Kocbek je seznanil prisotne, da je 24. 8. 2016, bila sklicana seja SPVCP, 
kjer so obravnavali prometno varnost otrok v prvih dneh šolskega leta. Apelira na vse 
prisotne, naj bodo v prvih dneh pouka še posebej previdni, v kraju pa bodo prisotni tudi 
redarji, policisti in prostovoljci PGD Cerkvenjak. V kolikor je potreba po odsevnih 
telesih s strani društev, se lahko obrnejo na SPVCP občine Cerkvenjak. Seznanil je 
prisotne z razpisom za prikazovalnik hitrosti, vendar je pojasnil, da se na razpis nismo 
prijavili, saj je kot pogoj za uspešno prijavo slaba prometna statistika, kar pa na srečo 
pri nas ni. V jeseni bo SPVCP v sodelovanju z AŠ Lešnik Zemljič in PP Lenart izvedel 
predavanje na temo udeležbe v prometu. 
 



 

Mag. Mirko Žmavc je kot ravnatelj OŠ Cerkvenjak – Vitomarci pojasnil, da bo šola v 
sodelovanju s SPVCP in občino Cerkvenjak ter policijo in redarji zagotovila prometno 
varnost otrok v prvih dne pouka, zagotovljen in urejen pa je tudi avtobusni prevoz otrok 
v šolo in domov, enako kot pretekla leta. 
 
Mag. Vito Kraner je pojasnil, da je saniran tudi začasni pločnik v Brengovi (do Divjaka). 
 
G. Jernej Rajh je povedal, da je dobil pobudo občana iz Vanetine (g. Dvoršaka), da se 
namestijo »ležeči policaji«. Opozoril je tudi, da je potrebno urediti bankine in zakrpati 
luknje na cestah. 
 
G. Marjan Žmavc je člane Občinskega sveta opomnil na polletno realizacijo proračuna 
Občine Cerkvenjak za leto 2016, ki so jo člani OS prejeli po e-pošti, 30. 7. 2016. V 
kolikor so vprašanja oz. nejasnosti, jih lahko izpostavijo na seji. 
 
G. Mirko Kozar je podal pripombo glede polletne realizacije in sicer postavke za 
vzdrževanje občinskih cest, da so sredstva za vzdrževanje občinskih cest že v celoti 
porabljena. 
 
G. Boris Vogrin je zastavil vprašanje ali bo pričel voziti šolski avtobus na novi relaciji 
Smolinci – Župetinci, kot je bilo predvideno in opravljen ogled na terenu. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da bi letni strošek te dodatne linije bil ca. 
35.000,00 €, zato se nova linija ni uvedla. 
 
G. Franc Bratkovič je pohvalil ureditev začasnega pločnika v Brengovi. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40 uri. 

 

 

Zapisala:                  Župan Občine Cerkvenjak: 

Valerija Toš, dipl. posl. adm.                        Marjan ŽMAVC 


