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Stran 1 

 
 
Številka: 011-20/2020-1 
Datum: 15. 9. 2020 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

2. izredne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v torek, 15. 9. 2020, ob 19. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 
Krajnc, Danica Ranfl,  Mira Petrovič, Ivan Glavica in Mitja Arbeiter. 
 
Odsotni svetni: /. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, 
računovodkinja: Ana Petrovič, predsednica NO Alenka Vidovič 
 
Uvodoma županja pozdravi vse prisotne na 2. izredni seji občinskega sveta občine Cirkulane. 
 
DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 – Predlog sklepa o sprejemu 

Odloka; 
3. Odlok o porabi proračunske rezerve – Predlog sklepa o sprejemu Odloka; 
4. 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 je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/9/2020-2 
Potrdi se dnevni red s predlagano spremembo. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A2.) 
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 – Predlog sklepa o 

sprejemu Odloka 
 
Odlok o proračunu občine Cirkulane za leto 2020 je občinski svet sprejel na 9. redni seji, dne 
17.12.2019. Objavljen je bil v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 57/2019 z dne27.12.2019. 
Rebalans proračuna temelji na sedemmesečni realizaciji in predvideni realizaciji posameznih 
postavk proračuna do konca leta 2020. V rebalans so vključeni vsi do sedaj sprejeti sklepi 
Občinskega sveta. 
V rebalansu proračuna za leto 2020 znižujemo prihodke proračuna za 2,2% oz. 63.056EUR in 
znašajo 2.856.890 EUR. Odhodke povečujemo za 8,6% oz. 270.659 EUR in v rebalansu 
znašajo 3.412.530 EUR. Razliko med prihodki in odhodki pokrivamo iz ostanka sredstev po 
zaključnem računu 31.12.2019. Občina bo v letu 2020 po 23.členu ZFO-1 prejela 76.236 
EUR povratnih sredstev, ki predstavljajo novo zadolževanje občine. Sredstva se pričnejo 
vračati v letu 2022 in se brezobrestno vrnejo v 10-ih letih. 
Transferni prihodki se glede na proračun 2020 znižujejo na račun nižjih sredstev za 
sofinanciranje plazu Paradiž, kar je posledica nižje investicijske vrednosti sanacije. 
Predvideva se sofinanciranje v višini 144.757 EUR. Transferni prihodki se znižujejo tudi za 
planirana sredstva državnega proračuna iz EU sredstev za projekt Park dediščine, ki jih bomo 
prejeli v letu 2021. Dne 2.6.2020 smo bili obveščeni o novih vrednosti nepovratnih in 
povratnih sredstev za leto 2020, zato smo prihodek iz naslova sofinanciranja po 23.členu 
ZFO-1 , ki jih v letu 2020 
namenjamo za financiranje preplastitve LC 102091 Dolane ADK – Meglovšak, povišali za 
7.576 EUR in znaša 169.836 EUR. Nekatere manjše uskladitve so izvedene glede na 
dosedanjo realizacijo prihodkov. 
Z rebalansom se iz proračuna 2020 v leto 2021 prestavi investicija Žarni zid in ureditev 
pokopališča. Občina je objavila razpis za izbiro izvajalca. Ker izvajalec ni bil izbran, bomo 
glede na potreben čas za izvedbo ponovnega razpisa in kvalitetno izvedbo potrebnih 
investicijskih del, projekt izvedli v letu 2021. V letu 2020 pa bomo pokopališče ogradili z 
manjkajočo ograjo. 
Glede na razpoložljiva sredstva bomo dodatno izvedli sanacije in modernizacije več manjših 
odsekov cest: 

1. Modernizacija JP 603681 Gradišča 77 Predvideva modernizacija v dolžini 115 m in 
izvedba kamnite zložbe v dolžini 23 m. 

2. Modernizacija JP 603281 Paradiž 93 (Zavec – Kodrič). Izvedlo se bo asfaltno vozišče 
v dolžini 360m in širini 3,3m z ureditvijo odvodnjavanja. 

3. Asfaltiranje JP 603441 – Mali Okič 45a. Na cesti v dolžini 171 m se bo izvedla 
priprava podlage, ureditev odvodnjavanja in asfaltno vozišče v širini 3,3m. 

4. Asfaltiranje JP 603231 – Paradiž 42 Ban – Križanec. Predvideva se priprava podlage, 
ureditev odvodnjavanja in izvedba asfaltnega vozišča v dolžini 430m in širini 3,3m. 

5. Asfaltiranje JP 603241 – Paradiž 45. Predvideva se priprava podlage, ureditev 
odvodnjavanja in izvedba asfaltnega vozišča v dolžini 230m in širini 3,3m. 

6. Preplastitev LC 102181 Mali Okič – Slatina. Preplastila se bo lokalna cesta LC 
102181-Mali Okič-Slatina, v dolžini 920 m. Cesta je asfaltirana in je v slabem stanju, 
na posameznih delih so nestabilne brežine, ki se bodo stabilizirale s pilotno steno. 
Odvodnjavanje je delno urejeno. Celotna trasa obnove ceste poteka po obstoječi trasi 
ceste tako, da so posegi v zemljišče izven cestnega sveta čim manjši oz. jih ni. 
 

Glede na sklep vlade, da občinam na zunanji schengenski meji povrne del stroškov, ki so 
nastali zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila 
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nedovoljenih prehodov državne meje, lahko občina Cirkulane prejme 41.639 EUR. S 
pridobljenimi sredstvi bomo uredili dve cesti: 

1. Asfaltiranje – sanacija LC 102201. Predvidena je priprava podlage, ureditev 
odvodnjavanja, in izvedba asfaltiranega vozišča v dolžini 130m in širini 3,3m. 

2. Modernizacija JP 603171 Meje 21-22a. Izvedla se bo priprava podlage, uredilo 
odvodnjavanje in asfaltiralo vozišče v dolžini 230m. 

 
Z rebalansom predvidevamo tudi ureditev komunalne infrastrukture in izgradnjo sekundarnih 
kanalizacijskih priključkov na Žigovem bregu. Predvidena vrednost investicije je 22.769 
EUR. 
 
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji sklep: 
Sklep 02/9/2020-2 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za 
leto 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A3.) 
Odlok o porabi proračunske rezerve 

 
Drugi odstavek 49. člena Zakona o javnih financah določa, da se sredstva proračunske rezerve 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, 
množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih 
povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.  
 
Četrti odstavek istega člena ZJF določa, da o uporabi sredstev proračunske rezerve v 
posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, 
odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev 
obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s 
posebnim odlokom. 
Občina Cirkulane namerava črpati državna sredstva za SANACIJA PLAZU IN 
STABILIZACIJA CESTE LC 102121 PARADIŽ 51, predračunska vrednost po projektantski 
oceni je  219.994,71 EUR z DDV. Država krije 100 % upravičenih stroškov gradnje brez 
DDV.  Pred črpanjem teh sredstev pa mora občina izkazati porabo sredstev rezerve proračuna 
občine Cirkulane v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu 2020, kar se s sprejemom tega 
odloka tudi realizira.  
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 03/9/2020-2 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za 
leto 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A4.) 

Razno 
 
 

- Ivan Hemetek predlaga, da se sanira cesta proti Marjanu Zebcu, Veliki vrh 92; 
- Franc Milošič opozori na sprejeti sklep št. 007-44/2020, ki je bil sprejet na 11. seji 

28.5.2020.  
Županja pove, da je bili sklep sprejet na pobudo SPV Cirkulane. Člani SPV so bili 
seznanjeni s sprejetimi sklepi občinskega sveta in so ponovno obravnavali predlog 
postavitve signalizacije pred vhodom v gostilno Žiga in pri prehodu za pešce pri Pošti. 
Predlagali so, da se stebrički postavijo v kombinaciji s cvetličnimi koriti. Na 8. seji 
Odbora za okolje in prostor, ki je bila 26.05.2020 je bil sprejet sklep št. 4-8/2020, da se na  
na naslednji sestanek odbora povabi predsednika SPV Občine Cirkulane. Stebrički, ki so v 
skladu s pravilnikom niso primerni (oblikovno in barvno) za postavitev v samem centru 
Cirkulan, ker v ostalih mestih (npr. Ptuj) so ti stebrički kovani ali narejeni iz nerjavečega 
jekla (inox) ali podobno. Razmisliti je potrebno o postavitvi cvetličnih korit in primerno 
zasaditvijo ter označitvijo s svetlobnimi telesi. 
- Danica Ranfl predstavi pobude VO Brezovec (zaraščena cesta Kruhekov breg, talna 

označba za avtobusno postajališče, JR pri avtobusnem postajališču Brlek); 
- Simon Milošič predlaga, da se ob odstranitvi cimpres odstranijo še dve veliki cimpresi 

v sredini pokopališča. 
 
 

 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 19.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
Ivan Stopajnik 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


