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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 16. redni seji, dne 2. 6. 2021, sprejme Sklep o potrditvi sklepov 15. redne 
seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak z dne 14. 4. 2021, 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 16. 
redni seji, dne 2. 6. 2021, sprejme  

ZAPISNIK 

15. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, 

ki je bila 14. 4. 2021, ob 17.00 uri, v dvorani Doma Kulture v Cerkvenjaku.  
  
 

Prisotni:  

1. ČLANI OBČINSKEGA SVETA 

Andrej Kocbek, Irena Kozar, mag. Mirko Žmavc, Primož Čuček, Denis Ploj, Franc 
Fekonja, Franc Zorko, Simona Firbas. 

 

2.   ŽUPAN IN OBČINSKA UPRAVA 

Marjan Žmavc – župan,  mag. Vito Kraner – direktor OU, Metka Lah Simonič – OU, 
Simona Kramberger – OU, Marko Kocbek – OU, Valerija Toš – OU.  

 
     3.   OSTALI PRISOTNI 

Simona Firbas – predsednica NO, Franc Bratkovič – dopisnik Zrnja, Blaž Malenšek – 
TerraGIS d.o.o., Miran Jug - direktor Mariborskega vodovoda d.d., Sergej Danč – 
Mariborski vodovod d.d. 

 

ODSOTNI: / 

 

Ad 1)   Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.    

Župan Marjan Žmavc je ugotovil, da je Občinski svet sklepčen, saj je prisotnih 8 članov 
Občinskega sveta. Predstavil je predlog dnevnega reda in predlagal, da se v dnevnem 
redu točka 6, premakne na točko 4 in točka 9 na točko 5.  
 
 
Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na predlagan dnevni red, zato ga je župan 
dal na glasovanje.  
 
 



 

Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 116 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Potrditev sklepov 14. redne seje Občinskega sveta. 
3. Potrditev sklepov 7. dopisne seje Občinskega sveta. 
4. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje Občine Cerkvenjak. 
5. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno 

vodo Mariborskega vodovoda d.d., v Občini Cerkvenjak za leto 2021. 
6. Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa proračuna 

Občine Cerkvenjak za leto 2020. 
7. Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020. 
8. Pravilnik o upravljanju in uporabi Športno-rekreacijskega Centra (ŠRC 

Cerkvenjak). 
9. Sklep o sprejemu cenika uporabe ŠRC Cerkvenjak. 
10. Pregled varnostne situacije na območju Občine Cerkvenjak v letu 2020. 
11. Imenovanje članov razvojnega sveta Regije Podravje v programskem 

obdobju 2021-2027. 
12. Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino Cerkvenjak, 

za leto 2020. 
13. Pobude in vprašanja svetnikov. 
 

O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 

IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek  DA X  

Primož Čuček DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 

Ad 2)  Potrditev sklepov 14. redne seje Občinskega sveta. 

Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 14. redne seje Občinskega 
sveta. 

Člani Občinskega sveta so sprejeli 



 

SKLEP ŠT. 117 

Na podlagi 28. in 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak, 
na svoji 15. redni seji, dne 14. 4. 2021, sprejme Sklep o potrditvi sklepov 14. 
redne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak z dne 3. 2. 2021, 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  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 
 
 
Ad 3)  Potrditev sklepov 7. dopisne seje Občinskega sveta. 
 

Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik 7. dopisne seje Občinskega 
sveta. 

 

Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 118 

Na podlagi 28. in 46. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak, 
na svoji 15. redni seji, dne 14. 4. 2021, sprejme Sklep o potrditvi sklepa 7. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, z dne 10. 3. 2021, 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  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 
 
 
Ad 4)  Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje Občine Cerkvenjak. 
 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predal besedo g. Blažu Malenšku, da poda obrazložitev 
predlaganega odloka. 
 
G. Blaž Malenšek – predstavnik podjetja TerraGis d.o.o. je pojasnil, da je glavni razlog 
za predlagani novi odlok, sprememba zakonodaje. Predstavil je namen obračunavanja 
komunalnega prispevka, ki je v celoti prihodek občine in način obračunavanja ter 
zavezance za plačilo. Pove, da je zadnja sprememba komunalnega prispevka bila 
sprejeta v letu 2016. S tem odlokom se sicer predlaga podražitev komunalnega 
prispevka za ca. 5 %, še vedno pa je med nižjimi v državi, kar je razvidno iz podane 
primerjave cen komunalnih prispevkov s sosednjimi občinami. Predstavi olajšave za 
katere se komunalni prispevek ne plačuje in pojasni, da se komunalni prispevek plača 
samo za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje. 
 
Župan Marjan Žmavc je predal besedo predsedniku Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami. 
 
G. Primož Čuček, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami pojasni, da je odbor pred sejo obravnaval predlagani odlok in ga 
soglasno potrdil ter ga Občinskemu svetu predlaga v potrditev. 
 
Župan Marjan Žmavc pojasni, da je zadnja sprememba komunalnega prispevka bila v 
letu 2016 in da je občina v zadnjem času veliko vlagala v javno infrastrukturo. Poudaril 
je, da namen občine ni dodatno obremenjevanje občanov, zato se predlaga majhno 
povišanje, ki je primerljivo s sosednjimi oz. okoliškimi občinami. Občinskemu svetu 
predlaga potrditev odloka v prvi obravnavi. 
 
 
Razprava:  
 
V razpravi so sodelovali: Andrej Kocbek. 
 



 

 
 
Po razpravi so člani OS sprejeli  

SKLEP ŠT. 119 

Na podlagi četrtega odstavka 153. člena in tretjega odstavka 218. člena Zakona o 
urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 in 80/20), 21. člena Uredbe 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) in 
15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), 
Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 15. redni seji dne 14. 4. 2021, sprejme, 
da je predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo za območje Občine Cerkvenjak, primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 

IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek  DA X  

Primož Čuček DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 

 
Ad 5) Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev oskrbe s 

pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d., v Občini Cerkvenjak za leto 
2021. 

 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predal besedo predstavnikoma Mariborskega vodovoda 
d.d. 
 
G. Miran Jug – direktor Mariborskega vodovoda d.d. je uvodoma predstavil velikost 
omrežja, število priključkov in način delovanja vodovoda ter količino porabljene vode v 
letu 2020. Predstavil je predlagani elaborat, ki je pripravljen tako, da je za vseh šest 
občin UE Lenart predlagana enotna cena vodarine in posamična cena omrežnine. Za 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307


 

Občino Cerkvenjak to pomeni majhno povišanje cene vodarine, vendar je ob 
prevzemu sistema v Ivanjskem Vrhu, verjetnost za okvare večja in bi posledično v 
prihodnje pomenilo veliko višjo vodarino. V primeru enotne cene za vse občine UE 
Lenart je tveganje za povišanje cene bistveno manjše, saj bi se okvare sanirale iz 
skupne cene. Predlagano povišanje pomeni ca. 1,38 € z DDV/mesec, za štiričlansko 
gospodinjstvo.  
 
G. Sergej Danč – pripravljalec elaborata predstavi sestavo elaborata in zakonsko 
podlago (Uredba MEDO) za oblikovanje in sprejem elaborata na Občinskem svetu. 
Predstavi sestavo cene vode (vodarina in omrežnina). Pojasni razloge za spremembo 
oz. dvig cene (povišanje minimalne plače, sprememba cen energentov in poštnih 
storitev ter podražitev gradbenih storitev, …). Predlagana je bila enotna cena vodarine 
za vse območje UE Lenart in posamezna cena omrežnine že za leto 2020, vendar vse 
občine takrat niso sprejele elaboratov (tudi Občina Cerkvenjak). Na sestanku županov 
v letu 2020 je bila sprejeta odločitev, da se s prizadevanji za enotno ceno nadaljuje,  
zato se elaborat ponovno predlaga v potrditev. Opomni, da je zadnja sprememba cene 
za Občino Cerkvenjak bila v letu 2014 in da so vse ostale občine predlagani elaborat 
že sprejele. Predstavi predlagano povišanje (0,6 € za 1m3 vode in 0,35 € za 
omrežnino), kar za povprečno štiri člansko gospodinjstvo pomeni povišanje za ca. 1,38 
€ z DDV, na mesec. 
 
Župan Marjan Žmavc je predal besedo predsedniku Odbora za gospodarske javne 
službe, mag. Mirku Žmavcu. 
 
Mag. Mirko Žmavc pojasni, da se je odbor pred sejo seznanil z vsebino elaborata in ga 
potrdil s 4 glasovi za in 1 glasom proti ter ga Občinskemu svetu predlaga v nadaljnjo 
obravnavo. 
 
 
Razprava: 
 
V razpravi so sodelovali: Irena Kozar, Andrej Kocbek, Primož Čuček. 
 
 
 
Po razpravi so člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 120 

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 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 15. redni 
seji, dne 14. 4. 2021, sprejme Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen 
storitev oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda d.d., v Občini Cerkvenjak 
za leto 2021, 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  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 

 
Ad 6)   Poročilo Nadzornega odbora o pregledu Zaključnega računa 

proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020. 
 
 
 
Župan Marjan Žmavc je predal besedo predsednici Nadzornega odbora, ge. Simoni 
Firbas. 
 
Ga. Simona Firbas – predsednica Nadzornega odbora je predstavila poročilo o 
pregledu Zaključnega računa proračuna Občine Cerkvenjak. Nadzorni odbor se je 
sestal 12. 4. 2021 in pregledal zaključni račun proračuna za leto 2020. Nadzorni odbor 
je k zaključnemu računu podal pozitivno mnenje, saj niso zasledili odstopanja ter 
ugotovili, da so sredstva bila porabljena namensko. Poročilo Nadzornega odbora o 
pregledu zaključnega računa so člani Občinskega sveta prejeli pred sejo, po 
elektronski pošti. 
 
Razprava: 
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 121 

Na podlagi 15. člena Statuta občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 46/16), se Občinski svet občine Cerkvenjak na svoji 15. redni seji, dne 
14. 4. 2021, seznani s poročilom Nadzornega odbora Občine Cerkvenjak o 
pregledu Zaključnega računa Občine Cerkvenjak za leto 2020. 
 

 



 

Ad 7)   Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020 

 
 
Župan Marjan Žmavc je predal besedo ge. Simoni Kramberger. 
 
Ga. Simona Kramberger je predstavila Zaključni račun proračuna Občine Cerkvenjak 
za leto 2021, s pomočjo Powerpoint predstavitve. Predstavila je sestavo zaključnega 
računa, višino realiziranih prihodkov in odhodkov, realizacijo po programih 
proračunske porabe in programski klasifikaciji ter načrtu razvojnih programov.  
 
 
Razprava:  
V razpravi so sodelovali: Denis Ploj, Irena Kozar, Andrej Kocbek. 
 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 122 

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah-ZJF, (Uradni list 
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016), je Občinski svet Občine 
Cerkvenjak, na svoji 15. redni seji, dne 14. 4. 2021, sprejel Zaključni račun 
proračuna Občine Cerkvenjak za leto 2020, 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  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 
 
Ad 8)   Pravilnik o upravljanju in uporabi Športno-rekreacijskega centra 

(ŠRC Cerkvenjak). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772


 

Župan Marjan Žmavc je predal besedo predsedniku Odbora za negospodarske javne 
službe, g. Andreju Kocbeku.  
 
G. Andrej Kocbek, predsednik Odbora za negospodarske javne službe je predstavil 
predlagani pravilnik in osnovo za spremembe oz. dopolnitve pravilnika, to sta objekta 
balinišče in kegljišče na vrvico, ki sta bila zaključena v letu 2020. Ker sta objekta 
umeščena na ŠRC Cerkvenjak, je potrebno dopolniti obstoječi pravilnik. Pojasnil je, da 
so dodane tudi manjše spremembe na osnovi Zakona o športu in rezervacije tenis 
igrišč. Predstavil je tudi pobudo NK Cerkvenjak za oprostitev plačevanja uporabe za 
namen izvajanja prijateljskih in prvenstvenih tekem za registrirane igralce, ki še niso 
dopolnili 18 let. Na osnovi predlaganega pravilnika je pripravljen tudi cenik, ki bo 
obravnavan v nadaljevanju.  
Pove, da je Odbor za negospodarske javne službe predlagani Pravilnik obravnaval in 
se s predlaganim pravilnikom strinja ter ga Občinskemu svetu predlaga v potrditev. 
 
Razprava:  
 
V razpravi so sodelovali: Denis Ploj. 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 123 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 46/2016) je Občinski svet Občine Cerkvenjak je Občinski svet občine 
Cerkvenjak na svoji 15. redni seji dne 14. 4. 2021, sprejel Pravilnik o upravljanju 
in uporabi Športno-rekreacijskega Centra (ŠRC 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  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas DA X  

Denis Ploj DA X  

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

 

Ob 18.55 sejo zapusti svetnica ga. Simona Firbas. 



 

 
Ad 9)   Sklep o sprejemu cenika uporabe ŠRC Cerkvenjak. 
 
Župan Marjan Žmavc je predal besedo g. Andreju Kocbeku, predsedniku Odbora za 
negospodarske javne službe. 
 
G. Andrej Kocbek je podal obrazložitev predlaganih cen uporabnine balinišča in 
kegljišča na vrvico, ki so na novo določene v ceniku. Poudari, da so vsi treningi in 
prijateljske tekme oproščene plačila za domača društva in občane s sedežem v 
Cerkvenjaku. Vključena je tudi oprostitev plačevanja za registrirane športnike, ki niso 
dopolnili 18 let, za namen izvedbe prijateljskih in prvenstvenih tekem. Pove, da so 
člani Odbora za negospodarske javne službe predlagani cenik obravnavali in ga 
potrdili ter ga Občinskemu svetu predlagajo v potrditev. 
 
Župan Marjan Žmavc seznani prisotne, da je podžupana Andreja Kocbeka zadolžil za 
koordinacijo terminov uporabe med uporabniki, na ŠRC Cerkvenjak. 
 
 
Razprava:  
 
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 124 

V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju in uporabi športno - 
rekreacijskega centra (ŠRC) Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
22/2021) Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 15. redni seji, dne 14. 4. 2021, 
sprejme Sklep o sprejemu cenika uporabe ŠRC 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  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas NE   

Denis Ploj DA X  

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



 

 

Ad 10)   Pregled varnostne situacije na območju Občine Cerkvenjak v letu 
2020. 

 
Župan Marjan Žmavc je pojasnil, da je varnostna situacija predložena v gradivu. Zaradi 
epidemioloških razmer, predstavnikov PP Lenart nismo povabili na sejo. Predlaga, da 
člani Občinskega sveta zastavijo vprašanja, katera bomo pisno posredovali na PP 
Lenart. 
 
G. Andrej Kocbek povzame varnostno situacijo za Občino Cerkvenjak in opozori na 
porast premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj nasilja v družini, zaznati pa je 
zmanjšanje prometnih nesreč. 
 
 
Razprava:  
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 

SKLEP ŠT. 125 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 46/2016), se je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 15. redni seji, 
dne 14. 4. 2021, seznanil s Pregledom varnostne situacije na območju Občine 
Cerkvenjak v letu 2020, v vsebini kot je predložena. 
 
 
 
Ad 11)   Imenovanje članov Razvojnega sveta regije Podravje v 

programskem obdobju 2021-2027. 
 
Župan Marjan Žmavc je pojasnil, da je v predlogu glasovanje o zaprti listi članov 
Razvojnega sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027, o kateri se 
glasuje v celoti. Za občine UE Lenart je predlagan predstavnik mag. Janez 
Kramberger, župan Občine Lenart. 
 
 
Razprava:  
Razprave pri tej točki ni bilo. 
 
 
 
Člani Občinskega sveta so sprejeli  

SKLEP ŠT. 126 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 46/16), Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 15. redni seji, dne 
14. 4. 2021, obravnava in potrdi Zaprto Listo kandidatov za člane Razvojnega 



 

sveta regije Podravje v programskem obdobju 2021-2027, v vsebini kot je 
predlagana. 

O predlaganem sklepu so člani OS glasovali 

IME IN PRIIMEK ČLANA OS GLASUJE ZA PROTI 

Andrej Kocbek  DA X  

Primož Čuček DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Franc Zorko  DA X  

Simona Firbas NE   

Denis Ploj DA X  

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

 
 
Ad 12)   Poročilo o delu Skupne občinske uprave Maribor za Občino 

Cerkvenjak, za leto 2020. 
 
Župan Marjan Žmavc seznani, da Občina Cerkvenjak trenutno koristi skupne službe 
inšpekcije, redarstva in notranje revizije. Poročilo je predstavljeno v gradivu, 
predstavnikov SOU na sejo zaradi epidemioloških razmer nismo vabili, v kolikor se 
postavijo vprašanja, jih bomo pisno posredovali na SOU Maribor. 
 
Razprava:  
 
V razpravi so sodelovali: Denis Ploj. 
 
 

SKLEP ŠT. 127 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 46/2016), se je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 15. redni seji, 
dne 14. 4. 2021, seznanil s Poročilom o delu Skupne občinske uprave Maribor, za 
občino Cerkvenjak za leto 2020, v vsebini kot je predloženo. 

 

Ad 13)   Pobude in vprašanja svetnikov. 
 

Župan Marjan Žmavc pove, da se je Občinski svet sestal prejšnjo sejo preko spletne 
platforme Zoom, kjer so bila že zastavljena določena vprašanja in podani odgovori.  



 

G. Franc Fekonja  
- Pove, da je od Zorko Joška prejel pobudo za neodplačni prenos zemljišča (ceste) 

v javno dobro, da bi si uredil dostop do svojega dvorišča.  
- Zastavi vprašanje kdaj bo realizirana postavitev ograje pri Pohariču,. 

Župan Marjan Žmavc pojasni, da smo z zadevo, ki se navezuje na g. Zorka 
seznanjeni, vendar je na tem območju ceste težava pri ureditvi lastništva. Cesta je 
kategorizirana in jo občina vzdržuje in gramozira. 

Ga. Irena Kozar  
- Zastavi vprašanje glede možnosti prestavitve vodovodnega jaška, ki se nahaja 

sredi njive, zato prosijo za prestavitev zaradi prodaje zemljišča pri Družovec 
Jožefi v Ivanjskem Vrhu. 

- Zastavi vprašanje glede možnosti prestavitve prehoda za pešce v Cogetincih. Če 
prestavitev ni mogoča, prosi, da se o tem obvesti krajane Cogetinc. 

- Poda pobudo za postavitev solarne svetilke pri Zavšeku v Cogetincih. 
- Ponovno poda pobudo za sprejem odloka o dolžnosti urejanja zasebnih površin 

oz. parcel (dolžnost košnje trave, ipd.). 

G. Marko Kocbek pojasni, da je s strani DRSi prejel informacijo, da prestavitev 
prehoda po vsej verjetnosti ne bo mogoča, ker umestitev prehoda na želeno lokacijo 
ne ustreza normativom. 

Ga. Simona Kramberger pojasni, da v proračunu za leto 2021 ni predvidenih finančnih 
sredstev za postavitev omenjene solarne svetilke. 

Mag. Vito Kraner pove, da bomo možnosti prestavitve jaška, ki je po vsej verjetnosti na 
liniji vaškega vodovoda, proučili. Občina Cerkvenjak bo pristopila k pripravi odloka in v 
pripravo bomo vključili tudi inšpektorja. Pove tudi, da bo potrebno sprejeti tudi predpis 
o dolžnosti in načinu praznjenja greznic. Seznani o možnosti oprostitve plačila 
plačevanja takse za odpadne vode za kmetijska gospodarstva in prečrpavanju 
grezničnega blata v gnojnično jamo ter odvoza na kmetijske površine. 

Denis Ploj 
- Podpira pobudo za sprejem odloka o dolžnosti urejanja zasebnih površin oz. 

parcel. 
- Opozori na propadajoči objekt ob lokalni cesti v Smolincih. 
- Seznani s pobudo za ureditev kapele (barvanje ter ureditev potke) v Župetincih in 

vpraša ali je mogoče za ta namen pridobiti finančna sredstva s strani občine. 
- Na hrastu v Župetincih je suha veja, ki bi jo bilo potrebno odrezati. Vpraša, če jo 

lahko odrežejo in če je hrast zaščiten kot naravna dediščina. 
- Zastavi vprašanje glede razpisa za energetsko sanacijo stavbe OŠ. 

Župan Marjan Žmavc pojasni, da je od občine možno pridobiti sredstva za obnovo 
sakralnih objektov. Glede obrezovanja hrasta, pa je smiselno, da se obrnejo na 
lastnika zemljišča. Na občini nimamo informacije, da bi hrast bil zaščiten, lahko pa se 
vpraša revirnega gozdarja za mnenje. 

Mag. Vito Kraner predstavi, da je na javni razpis za energetsko sanacijo OŠ prispelo 8 
ponudb. Ponudbe so nižje od ocenjene vrednosti. To posledično pomeni tudi nižjo 



 

sofinanciranje in manjše zadolževanje. Najnižja ponudba je v višini 463.000,00€, 
najvišja pa 660.000,00€ z DDV. Z najugodnejšim ponudnikom bo po postopku 
preverjanja s strani komisije, sklenjena pogodba.  

G. Franci Zorko 
- Pohvali način praznjena greznice s strani AGJ, pa tudi cena se mu zdi realna. 
- Zastavi vprašanje glede funkcionalnosti hidrantov, če so pregledani in koliko je 

delujočih. 
- Opozori, da je ob posamičnih čistilnih akcijah v izvedbi posameznikov oz. 

društev, bila pobrana velika količina odpadkov v naravi. Potrebno bo najti rešitev 
kako ozaveščati, da bo v prihodnje takih smeti čim manj (postavitve tabel, ipd.). 

G. Marko Kocbek pojasni, da javna podjetja letno izvajajo pregled hidrantov in na 
občino pošljejo poročilo, točen podatek iz poročila o pregledu hidrantov bo podan 
naknadno. Strošek popravila oz. zamenjave je na strani občine. Zagotovi, da je 
požarna varnost v občini zagotovljena. 

Andrej Kocbek  
- Pri posredovani primerjavi cen izvajalca Saubermacher Slovenija d.o.o., ki jo je 

prejel, opaža odstopanje višine naše cene (občine UE Lenart), v primerjavi z 
drugimi občinami. 

Župan Marjan Žmavc pojasni, da je cene potrebno primerjati glede na standard 
odvoza in posod ter ustanoviteljske pravice občin. 

Mag. Mirko Žmavc  
- Opozori, da se na parkirišču pri pokopališču odlaga gradbeni material, kot 

začasna deponija. 
 

G. Primož Čuček  
-       Opaža razpoke v dvorani kulturnega domu in vpraša ali so posledice potresa. 

Župan Marjan Žmavc pojasni, da so razpoke že bile pred potresom in bodo sanirane 
do občinskega praznika. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 

Zapisala:                  Župan Občine Cerkvenjak: 

Valerija Toš, dipl. posl. adm.                             Marjan ŽMAVC 


