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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 17. redni seji, dne 12. 4. 2017, sprejme Sklep o potrditvi sklepov 16. redne 
seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak z dne 15. 3. 2017, 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 17. 
redni seji, dne 12. 4. 2017, sprejme  

ZAPISNIK 

16. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak, 

ki je bila dne, 15. 3. 2017, ob 17. uri, v sejni sobi Občine Cerkvenjak.  
  
 

Prisotni:  

1. ČLANI OBČINSKEGA SVETA 

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

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 5 članov Občinskega 
sveta.  
 
Župan g. Marjan Žmavc je prisotne seznanil z dopolnjenim dnevnim redom – točko 6: 
Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih 
objektov na kmetiji Kozar. Predlog dopolnitve dnevnega reda so člani prejeli po e-
pošti, dan pred sejo OS. 
Povedal je tudi, da je g. Mirko Kozar podal pisni predlog za dopolnitev dnevnega reda, 
s točko: Varnostna situacija in razmere na območju gradbišča »Rekonstrukcija 
regionalne ceste in izgradnja pločnika (Cerkvenjak smer Sveti Jurij ob Ščavnici).«  G. 
Kozar je želel, da se na sejo OS, pri tej točki povabi: strokovno osebo iz področja 
varnostnih ukrepov ob zaporah cest v času gradnje ali rekonstrukcije; predstavnika PP 
Lenart; predstavnika izvajalca in odgovorne za urejanje ter vzdrževanje voznih površin 



 

v času zapore ceste. Predlog za dopolnitev smo prejeli šele v ponedeljek, 13. 3. 2017, 
zato je za povabilo na sejo vabljenim bilo prepozno. Vsem naštetim je občina poslala 
prejeto pobudo za uvrstitev omenjene točke na dnevni red in zahtevo, da podajo 
obrazložitev iz svojega področja. Vsi omenjeni so pisna pojasnila oz. odgovore tudi 
podali. 

Ob 17.07 se seje udeleži g. Mirko Kozar. 

Župan g. Marjan Žmavc je dal na glasovanje predlog prvotno predlaganega 
dopolnjenega dnevnega reda: 

SKLEP ŠT. 112 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta. 
3. Potrditev sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta. 
4. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/15, 68/15-teh.popr). 
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016. 
6. Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske 
rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar 

7. 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 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 dnevni red je glasovalo 5 članov Občinskega sveta, 0 proti.  

Župan g. Marjan Žmavc je na podlagi podanega predloga s strani g. Mirka Kozarja za 
dopolnitev dnevnega reda s točko: Varnostna situacija in razmere na območju 
gradbišča »Rekonstrukcija regionalne ceste in izgradnja pločnika (Cerkvenjak smer 
Sveti Jurij ob Ščavnici).« dal na glasovanje dodatno dopolnjen dnevni red:  



 

SKLEP ŠT. 113 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda. 
2. Potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta. 
3. Potrditev sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta. 
4. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/15, 68/15-teh.popr). 
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016. 
6. Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe 
namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar 

7. Varnostna situacija in razmere na območju gradbišča »Rekonstrukcija 
regionalne ceste in izgradnja pločnika (Cerkvenjak smer Sveti Jurij ob 
Ščavnici).« 

8. 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 NE   

Mirko Kozar  DA X  

Franc Fekonja DA X  

mag. Mirko Žmavc DA X  

Irena Kozar DA X  

Jernej Rajh  DA X  

Boris Vogrin NE   

Za predlagani dnevni red je glasovalo 6 članov Občinskega sveta, 0 proti. Dnevni red je 
sprejet. 

 

Ad. 2) Potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta. 
 
Ob 17.10 se je seje udeležil g. Boris Vogrin. 
 

Člani Občinskega sveta niso podali pripomb na zapisnik in sprejeli 

SKLEP ŠT. 114 

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 15. 3. 2017, sprejme Sklep o potrditvi sklepov 15. 
redne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak z dne 14. 12. 2016, 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    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 7 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 

Ad. 3) Potrditev sklepov 2. dopisne seje Občinskega sveta. 
 
 
Župan g. Marjan Žmavc je podal na glasovanje  
 
SKLEP ŠT. 115 
 
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 15. 3. 2017, sprejme Sklep o potrditvi sklepa 2. 
dopisne seje Občinskega sveta Občine Cerkvenjak z dne 26. 1. 2017, 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 DA X  

Za predlagani sklep je glasovalo 6 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 



 

 
Ad. 4) Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 55/15, 68/15-teh.popr). 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predal besedo ge. Metki Lah Simonič. 
 
Ga. Metka Lah Simonič je pojasnila, da je pri izdelavi OPN bila napačno določena 
namenska raba zemljišča. S tem tehničnim popravkom se namenska raba zemljišča 
uskladi z dejanskim stanjem, saj je na območju kjer stoji stanovanjski objekt, za 
katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, določena namenska raba kot 
kmetijsko zemljišče, zazidljivo zemljišče pa je določeno v neposredni bližini objekta, 
zato je potrebno neskladje odpraviti. 
 
 
Razprava: / 
 
 
Župan g. Marjan Žmavc je podal na glasovanje  
 
SKLEP ŠT. 116 
 
Na podlagi 15. člena Statuta občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 46/2016) Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 16. redni seji, dne 
15. 3. 2017, sprejme Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
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 NE   

Mirko Kozar  NE   

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 6 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 
Ad. 5) Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2016. 
 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predal besedo ge. Metki Lah Simonič. 
 



 

Ga. Metka Lah Simonič je pojasnila, da je na osnovi Pravilnika o metodologiji in 
obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, vsako leto potrebno poročati na 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor o izvedenih ukrepih iz LEK-a. Predstavila je 
ukrepe, ki so bili izvedeni v letu 2016. 
 
 
Razprava:  
 
V razpravi je sodeloval  Andrej Kocbek. 
 
 
Na podlagi 19. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega 
energetskega koncepta (Ur.l.RS, št. 56/16) in 15. člena Statuta Občine 
Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/16), se Občinski svet Občine 
Cerkvenjak, na svoji 16. redni seji, dne 15. 3. 2017, seznani z Letnim poročilom o 
izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta Občine 
Cerkvenjak in njihovih učinkih za leto 2016, v vsebini kot je predlagan. 
 
 
 
Ad. 6) Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za 
gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da je OS v januarju (na dopisni seji) že potrdil 
sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji 
Kozar. Pobudnik g. Kozar je naknadno izrazil željo oz. potrebo po dodatni širitvi 
območja, saj bodo gradili še dodatne spremljajoče objekte. 
 
Ga. Metka Lah Simonič je pojasnila, da je predlagana širitev območja OPPN zaradi 
namena izgradnje hleva za perutnino in dodatno še spremljajočih objektov, zato se 
predlaga dodatna širitev območja. Strošek izdelave OPPN-ja, je strošek pobudnika. 
 
 
Razprava:  
 
V razpravi so sodelovali: g. Mirko Kozar, g. Jernej Rajh, Andrej Kocbek. 
 
Člani OS so razpravljali o smiselnosti spremembe Odloka o komunalnem prispevku. 
 
 
Ob 17.45 se seje udeleži g. Primož Čuček. 
 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da bomo na osnovi opravljene analize in znotraj 
zakonskih oz. pravnih možnosti, pripravili predlog spremembe odloka o komunalnem 
prispevku, o katerem bo odločal Občinski svet. 
 
 



 

Člani Občinskega sveta so sprejeli 

SKLEP ŠT. 117 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 
57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 3.ea člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/12 in 27/16) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 46/2016) Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 16. 
redni seji dne 15. 3. 2017, sprejme Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave 
občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Kozar, 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 NE   

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 7 članov Občinskega sveta, 0 proti. Sklep je sprejet. 

 
Ad. 7) Varnostna situacija in razmere na območju gradbišča »Rekonstrukcija 
regionalne ceste in izgradnja pločnika (Cerkvenjak smer Sveti Jurij ob 
Ščavnici).« 
 
Župan g. Marjan Žmavc je predstavil predlog dopolnitve dnevnega reda, ki ga je podal 
g. Mirko Kozar. Pojasnil je, da smo na našo zahtevo, s strani pristojnih dobili mnenja 
oz. pojasnila, ki so jih člani OS prejeli tudi na seji. Župan je pojasnil, da je občina na 
pomanjkljivosti pri izvedbi projekta in zagotovitvi varnosti udeležencev v prometu, že 
večkrat opozorila izvajalca in so le-te bile odpravljene. Vabi g. Mirka Kozar in vse 
prisotne člane OS, da se udeležijo operativnega sestanka z izvajalcem in nadzorom, 
jutri, 16. 3. 2017, ob 13.30 uri, na občini Cerkvenjak. 
 
G. Mirko Kozar je opozoril na slabo varnostno situacijo in izvedeno zaporo ceste, saj 
so najbolj ogroženi pešci in kolesarji. Bankina je vozišče zato je opozoril na jame, 
katere bi lahko delavci zasuli z gramozom. Na to problematiko je že večkrat opozarjal 
in povedal, da je dobil informacijo, da so na drugih občinah člani OS seznanjeni z 



 

nameravani zaporami cest in se jih s projektom seznani. Predlaga, da se opravi anketa 
udeležencev v prometu, ki se vozijo na tej relaciji. 
 
Razprava: 
 
V razpravi so sodelovali: g. Mirko Kozar, g. Andrej Kocbek, g. Primož Čuček, g. Jernej 
Rajh. 
 
Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da bomo na nepravilnosti opozorili izvajalca in 
nadzor ter poudaril, da izvajalca ni izbrala občina, saj je postopek javnega naročila bil 
izveden s strani Direkcija RS za infrastrukturo. 
 
Po razpravi so člani Občinskega sveta sprejeli  
 
SKLEP ŠT. 118 
 
Občinska uprava Občine Cerkvenjak in pristojne službe, še naprej vršijo nadzor 
nad izvedbo projekta izgradnje pločnikov in rekonstrukcijo regionalne ceste RII 
439 in sproti zahtevajo odpravo nepravilnosti za zagotovitev varnosti 
udeležencev v prometu, pešcev in kolesarjev. 
 
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) Pobude in vprašanja svetnikov. 
 
Ga. Irena Kozar je vprašala, kako daleč je s pripravo odloka s katerim se lastnikom 
določi obveznost vzdrževanja in urejanja zemljišč oz. parcel, ki jih imajo v lasti. 
 
Mag. Vito Kraner je pojasnil, da kljub dogovoru, odlok še vedno ni pripravljen. Bo 
preveril zakaj je zadeva obstala.  
 
Ga. Irena Kozar je opozorila na objekt v Ivanjskem vrhu, ki se ruši in ogroža prometno 
varnost. Prosi tudi za informacijo o datumu izvedbe spomladanskega čiščenja cest – 
»rabote«. 
 



 

Župan g. Marjan Žmavc je pojasnil, da bo spomladansko čiščenje cest oz. »rabota« 8. 
4. 2017. 
 
G. Marko Kocbek je pojasnil, da bo na ogroženem delu cestišča v Ivanjskem Vrhu  
postavljena prometna signalizacija. Opravljen je bil tudi ogled s strani komunalnega 
inšpektorja, ki je ugotovil, da na tem področju nima pristojnosti, zato je zadevo predal 
gradbenemu inšpektorju. 
 
G. Franc Fekonja je opozoril na hitrostne ovire v Čagoni, kjer bi bila smiselna ponovna 
postavitev prometne signalizacije - sprememba prometnega režima. 
 
G. Marko Kocbek je pojasnil, da je signalizacija - sprememba prometnega režima 
mišljena za krajše časovno obdobje, ob uveljavitvi novega prometnega režima. 
Hitrostne ovire pa so narejene za hitrost 30 km/h. Lahko se spremenijo na hitrost 40 – 
50 km/h. 
 
G. Mirko Kozar opaža, da so hitrostne ovire narejene v skladu z normativi, vendar bi 
navozna površina v tem konkretnem primeru mogla biti daljša. 
 
G. Mirko Kozar se je zahvalil za odgovor, ki ga je dobil v zvezi s pobudo za objavo v 
Zrnju. 
 
G. Boris Vogrin je zastavil vprašanje glede nesreče v »Črni luknji«, in sicer ali je bila 
vložena tožba in kaj je vzrok za prometno nesrečo. 
 
G. Marko Kocbek je pojasnil, da izvajanje zimske službe (posipavanje) v času 
prometne nesreče, na tem delu ceste še ni bilo izvedeno in poudaril, da je od vseh 65 
km občinskih cest, samo na tem delu cestišče bilo poledenelo (verjetno zaradi zatišne 
lege in rosenja iz vej). Poudaril je, da smo nesrečo obravnavali z vso odgovornostjo. 
Vprašanje spleta okoliščin pa je, zakaj je do nesreče prišlo. 
 
G. Mirko Kozar je potrdil, da je dejansko samo na tem delu ceste bilo poledenelo 
cestišče.  
 
Izjavo g. Marka Kocbeka in g. Mirka Kozarja, da je cesta samo na tem delu bila 
poledenela, je potrdil tudi g. Franc Fekonja. 
 
G. Boris Vogrin je opozoril na ureditev meteorne kanalizacije pri Divjaku, kot je bilo 
dogovorjeno. 
 
G. Marko Kocbek je pojasnil, da je potrebno upoštevati prioriteto sanacij in 
vzdrževanja cest, glede na finančne zmožnosti. 
 
G. Jernej Rajh je zastavil vprašanje ali Pomgrad d.d. zaračunava postavitev 
signalizacije (smernih desk ipd.) ob bankinah in zakaj občina plačuje preglednike cest. 
Podal je predlog, da bankine sanira občina znotraj režijskega obrata in pripombo na 
izvedbo zimske službe na pločnikih in poškodovane robnike na novem pločniku v 
Kadrencih. Opozoril je na križišče v Čagoni pri Smej Štefki, kjer bo potrebna drugačna 
ureditev križišča ali vsaj prestavitev hidranta. 
 

 



 

G. Marko Kocbek je pojasnil, da Pomgrad d.d. ne zaračunava postavitve opozorilne 
signalizacije in da je preglednik cest potreben v skladu z zakonodajo. Bankine bomo 
sanirali, križišče v Čagoni smo si že ogledali, poiskali bomo ustrezno rešitev širitve 
križišča. 
 
Mag. Vito Kraner je pojasnil, da smo pri izvajanju zimske službe imeli težave s plugom. 
Opozoril je tudi na slabo kvaliteto robnikov, o čem je že potekal sestanek za menjavo 
robnikov v Kadrencih (v območju ograje). 
 
G. Andrej Kocbek je vprašal kako je s podelitvijo koncesije za GJS ravnanja z odpadki. 
Opozoril je, da bi naj bile vrečke za mešano embalažo manjše prostornine, kot so bile 
prej. 
 
Mag. Vito Kraner je pojasnil, da je postopek podelitve koncesije v teku in bo 
predvidoma zaključen do poletja. 
 
G. Mirko Kozar je povedal, da občina že od lanskega leta uradno nima izvajalca GJS 
ravnanje z odpadki (koncesijska pogodba je potekla v lanskem letu). Občinski svet ni 
bil seznanjen s postopkom izbire koncesionarja in zapleti, ki so pri tem nastali. 
 
G. Marko Kocbek je seznanil člane OS, da so v Osojnici očistili odlagališče odpadkov 
(PVC vreče z živalskimi ostanki – kože, ipd.). Apeliral je na člane OS, da pomagajo pri 
ozaveščanju občanov, da je odlaganje tovrstnih odpadkov na za to določenih odjemnih 
mestih, brezplačno. 
 
Mag. Vito Kraner je podal predlog, da g. Bratkovič v Zrnju napiše članek na to temo. 
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri. 

 

Zapisala:                  Župan Občine Cerkvenjak: 

Valerija Toš, dipl. posl. adm.                        Marjan ŽMAVC 


