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Številka: 011-1/2020-1 
Datum: 14. 2. 2020 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
10. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v četrtek, 13. 2. 2020, ob 19. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 
 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 
Krajnc, Danica Ranfl, Ivana Glavica, Mira Petrovič in Mitja Arbeiter. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, Karmen 
Grnjak (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 10. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Poročilo o realizaciji sklepov; 
4. Letni program kulture v Občini Cirkulane za leto 2020 – Predlog Sklepa o potrditvi; 
5. Letni program športa v Občini Cirkulane za leto 2020 – Predlog Sklepa o potrditvi; 
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v 

Občini Cirkulane – Predlog Pravilnika po skrajšanem postopku; 
7. DIIP – Preplastitev LC 102091 Dolane ADK - Meglošak – Predlog sklepa o potrditvi; 
8. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 354/4, k.o. Veliki Vrh – 

Predlog Sklepa; 
9. Razno. 
 

A1.) 
Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda 

 
V skladu s 46. členom Poslovnika Občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je bilo na seji 
prisotnih devet (9) svetnikov. Seja je sklepčna in svet lahko veljavno odloča. Županja 
predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  
Drugih dopolnitev ni bilo. 
 
Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/2/2020-10 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A2.) 
Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Go. županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na 
zapisnik 9. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  
celoti.  
 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/2/2020-10 
Potrdi se zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A3.) 
Poročilo o realizaciji sklepov 

 
Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 9. 
redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. Svetnike je seznanila, da  je imenovala projektno skupino v lokalni 
skupnosti, ki bo pomagala izvajati aktivnosti  ob vključitvi v Konzorcij 17 . V zvezi s tem je 
bil že izveden sestanek komisije, na katerem so bili pojasnjeni cilji Konzorcija 17, ki jih je 
predstavil Franci Imperl, podjetje Firis d.o.o. in prof.dr. Jože Ramovš iz Inštituta Antona 
Tstenjaka.  
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 03/2/2020-10 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A4.) 
Letni program kulture v Občini Cirkulane za leto 2020 – Predlog Sklepa o potrditvi 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Program kulture so obravnavali člani 
Odbora za negospodarske dejavnosti in predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Letni 
program kulture v Občini Cirkulane za leto 2020 v predlagani obliki. 
Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/2/2020-10 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme in potrdi Letni program kulture v Občini Cirkulane 
za leto 2020 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A5.) 
Letni program športa v Občini Cirkulane za leto 2020 – Predlog Sklepa o potrditvi 

 
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter je 
povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in soglasno 
predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Letni program športa v Občini Cirkulane za leto 
2020 v predlagani obliki. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/2/2020-10 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme in potrdi Letni program športa v Občini Cirkulane za 
leto 2020 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A6.)  
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov 

v Občini Cirkulane – Predlog Pravilnika po skrajšanem postopku 
 
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter je 
povedal, da so člani odbora obravnavali in razpravljali točko dnevnega reda in soglasno 
predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane. 
Županja je odprla razpravo. 
Razpravljal je svetnik Franc Milošič. Razprava se je nanašala predvsem na financiranje 
programov Planinskega društva. 
Županja je podala kratko obrazložitev. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/2/2020-10 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
za vrednotenje športnih programov v Občini Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 6 članov. 
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A7.) 
DIIP – Preplastitev LC 102091 Dolane ADK - Meglošak – Predlog sklepa o potrditvi 

 
Županja je podala kratko obrazložitev. DIIP za Preplastitev LC 102091 Dolane ADK – 
Meglošak je izdelalo podjetje FIMA PROJEKTI d.o.o.. Predmet projekta je preplastitev 
lokalne ceste LC 102091 z novo asfaltno prevleko in ureditev brežine. Odsek lokalne ceste je 
dolg 1.400m. Vrednost investicije po tekočih cenah z vključenim DDV znaša 246.072,13EUR 
in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Investicija se bo 
financirala iz nepovratnih sredstev na osnovi 23. člena ZFO-1 (162.639,00EUR), povratnih 
sredstev (najem kredita) na osnovi 23. člena ZFO-1(81.320,00EUR) ter lastnih sredstev v 
znesku 2.113,13 EUR. Predala je besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor. 
Franc Milošič je povedal, da so člani odbora pregledali DIIP. Predvsem so razpravljali o 
sanaciji brežin, izgradnji podpornih zidov, itd..Prav zaradi tega se je investicija iz lanskega 
leta prenesla v letošnjo leto, da se planira več sredstev za sanacijo brežine. Člani odbora 
soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme DIIP – Preplastitev LC 102091 Dolane 
ADK – Meglošak. 
Priglasil se je Ivan Hemetek, ki je povedal, če bo cesta zaprta v času trgatve, moramo o tem 
obvestiti lastnike vinogradov. 
Županja je povedala, da se bodo dela odvijala čim prej kot je bila želja zbora občanov, 
zagotovo pa se bodo dela odvijala v času poletnih počitnic. 
Druge razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/2/2020-10 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi DIIP – Preplastitev LC 102091 Dolane ADK – 
Meglošak. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/2/2020-10 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep, da se za projekt »PREPLASTITEV LC 
102091 DOLANE ADK-MEGLOŠAK« porabijo sredstva po 23. členu ZFO v višini 
81.320,00 evrov kot povratna sredstva in s tem občinski svet soglaša, da se za povratna 
sredstva najeme kredit.  
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A8.) 
Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 354/4, k.o. Veliki Vrh – 

Predlog Sklepa 
 
Gradivo so člani sveta prejeli na seji. Županja je predala besedo predsedniku Odbora za 
okolje in prostor. Franc Milošič je povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano točko 
dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme predlagani sklep. 
Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/2/2020-10 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 
nepremičnini s parcelno številko 354/4 k. o Veliki Vrh. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A9.) 
Razno 

 
Simon Milošič je opozoril na odvoz zemlje iz EPC Dolane. Zanimalo ga je ali je z občino 
sklenjen kakšen dogovor ali pogodba za odvoz zemlje. Zanimalo ga je še glede investitorjev v 
EPC Dolane, roki za izgradnjo so blizu. 
Županja je povedala, da bomo preverili, če in kdo odvaža zemljo. Podala je še nekaj 
pomembnih informacij glede gradnje v industrijski coni. Danes je potekal v prostorih občine 
sestanek z investitorji. Od 6 investitorjev imajo 3 investitorji pridobljena gradbena dovoljenja, 
ostali so pa v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Rok za izgradnjo po časovnici je 30. 9. 
2020. Izvajalcem smo ponudili pomoč, vsi so zagotovili, da se maksimalno trudijo in 
pridobivajo dokumentacijo. 
Ivana Hemetka je zanimalo, kdaj in ali se bo obnavljala trgovina Mercator.  
Sestanek se je odvijal v prostorih občine 5. 2. 2020. Na sestanku je bila prisotna podžupanja 
Danica Ranfl in predstavnika iz Mercatorja. Podžupanja je povedala, da sta predstavila 
projekt, ki predvideva povečanje trgovine iz sedanjih 120 m² na 250 m² - prostor, kjer 
trenutno poteka gostinska dejavnost bo trgovina. Obnova se bo po besedah prisotnih na 
sestanku pričela naslednje leto.  
Ivan Hemetek je še vprašal glede preplastitve ceste Borl-Meje (po radiu je slišal, da so dela v 
planu leta 2028) in, do kdaj bo polovična zapora ceste pod Borlom (okrog je polno smeti). 
Županja odgovarja, do konca tega leta se bo obnovila (prepleskala) ograja na mostu čez 
Dravo. Dela se projekta naloga za preplastitev ceste Meje. Delna zapora ceste pod Borlom je 
podaljšana do 26. 5. 2020, zaradi del na terasi. Podžupanja je povedala, da je potekal razpis za 
obnovo notranjosti gradu, kjer bo Prirodoslovni muzej (ponudbo je oddalo 8 investitorjev). 
Obnova se namerava zaključiti do konca leta. 
Mitja Arbeiter je vprašal, do kdaj je rok za odstranitev stavbe na Mejah. Županja je povedala, 
da informacij o tem nima. 
Priglasil se je Franc Milošič, ki ga je zanimalo, zakaj ni bil v občinskem glasilu ob konca leta 
objavljen članek poslanke Suzane Lep Šimenko. Razvije se razprava glede objav člankov v 
občinskem glasilu. Županja je med drugim povedala, da se članki nanašajo na dogajanja v 
občini, kar je tudi v planu in v pristojnosti uredniškega odbora. 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


