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Številka: 011-14/2020-1 
Datum: 3. 7. 2020 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

12. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v četrtek, 2. 7. 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 
Krajnc, Danica Ranfl in Mitja Arbeiter. 
 
Odsotna svetnika: Mira Petrovič in Ivan Glavica. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, 
pomočnica ravnateljice za vrtec, Simona Milošič, vodja Medobčinskega redarstva SOU SP, 
Robert Brkič in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 12. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Poročilo o realizaciji sklepov; 
4. Odlok o komunalnem prispevku – prva obravnava – Predlog odloka; 
5. Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Cirkulane v letu 2019 

- Predlog Sklepa o potrditvi; 
6. Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov na 

območju Občine Cirkulane - prva obravnava – Predlog Pravilnika; 
7. Oblikovanje oddelkov, najmanjše št. otrok in poslovni čas OE vrtec Cirkulane – Predlog 

sklepa o potrditvi; 
8. Sofinanciranje odsotnosti otroka v vrtcu – Predlog Sklepa o potrditvi; 
9. Vprašanja in pobude; 
10. Razno. 
 

A1.) 
Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda 

 
V skladu s 46. členom Poslovnika Občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je bilo na seji 
prisotnih sedem (7) svetnikov. Seja je sklepčna in svet lahko veljavno odloča. Županja 
predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda. Županja predlaga 



Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane  

Stran 2 

spremembo obravnavanja točk dnevnega reda in sicer, točka 5. se naj obravnava pred zadnjo 
točko 10. Razno. 
Drugih dopolnitev ni bilo. 
 
Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/7/2020-12 
Potrdi se dnevni red s predlagano spremembo. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 
 

A2.) 
Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
11. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/7/2020-12 
Potrdi se zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 
 

A3.) 
Poročilo o realizaciji sklepov 

 
Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 11. 
redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 03/7/2020-12 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 
 

A4.) 
Odlok o komunalnem prispevku – prva obravnava – Predlog odloka 

 
Predlog odloka so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da so odlok 
obravnavali člani odborov. Na sestanku odborov je bil prisoten pripravljavec Gvido Modrijan 
iz podjetja Struktura d.o.o., ki je podal obrazložitev. Županja je predala besedo predsednikom 
odborov.  
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Predsedniki odborov so podali predlog občinskemu svetu, da sprejem Odlok o komunalnem 
prispevku, z dopolnitvijo v 5. členu, kjer se doda Faktor namembnosti objekta (Fn) za 1110 
Enostanovanjske stavbe in 1121 Dvostanovanjske stavbe, ki znaša 0,5. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/7/2020-12 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejem Odlok o komunalnem prispevku – prva obravnava z 
dopolnitvijo v 5. členu, kjer se doda Faktor namembnosti objekta (Fn) za 1110 
Enostanovanjske stavbe in 1121 Dvostanovanjske stavbe, ki znaša 0,5. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 

A6.)  
Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov 

na območju Občine Cirkulane - prva obravnava – Predlog Pravilnika 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 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 Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških 
mačk in psov na območju Občine Cirkulane v predlagani obliki. 
Županja odpre razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Franc Milošič, Simon Milošič, Ivan Hemetek in Herman Krajnc.  
Razprava se je nanašala na problematiko psov, ki niso registrirani in nimajo čipa ter o 
sprehajanju psov po Cirkulanah oziroma okrog šole. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/7/2020-12 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Pravilnik o subvencioniranju stroškov kastracije in 
sterilizacije lastniških mačk in psov na območju Občine Cirkulane po skrajšanem postopku. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 

A7.)  
Oblikovanje oddelkov, najmanjše št. otrok in poslovni čas OE vrtec Cirkulane – Predlog 

sklepa o potrditvi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 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 Sklep o potrditvi oblikovanja oddelkov, najmanjše št. otrok in poslovni čas 
OE vrtec Cirkulane. 
Županja je predala besedo pomočnici ravnateljice za vrtec. Simona Milošič je na kratko 
predstavila oblikovanje oddelkov v vrtcu, poslovni čas ter organizacijo dela v času COVID 19 
oziroma upoštevanje predpisanih navodil NIJZ. 
Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/7/2020-12 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Sklep o potrditvi števila in vrste oddelkov v OE 
vrtec Cirkulane, potrdi se najmanjše število otrok v zavodu in poslovni čas oddelkov OE vrtec 
Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 
 

A8.)  
Sofinanciranje odsotnosti otroka v vrtcu – Predlog Sklepa o potrditvi 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 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 Sklep o Sofinanciranju odsotnosti otroka v vrtcu. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/7/2020-12 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Sklep o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove 
odsotnosti. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 

A9.)  
Vprašanja in pobude 

 
Svetnike je zanimalo koliko se je odpeljalo salonitnih plošč. 
Županja je povedala, da se je odpeljalo 26 ton salonitnih plošč, strošek bo okrog 7.000 evrov.  
Franc Milošič je vprašal, kdo prodaje zemljišče v EPC Dolane – opažena je bila tabla 
prodamo. Županja je povedala, da se bo preverilo. 
 

A5.) 
Ocena in poročilo o izvajanju občinskega programa varnosti Občine Cirkulane v letu 

2019 - Predlog Sklepa o potrditvi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Seji se je pridružil vodja 
Medobčinskega redarstva, Robert Brkič, kateremu je županja predala besedo. Robert Brkič je 
podal poročilo o delu Medobčinskega redarstva na območju občine Cirkulane v letu 2019. 
Županja je odprla razpravo.  
Razpravljala sta svetnika Simon Milošič in Herman Krajnc. Županja je vprašala, če so v času 
epidemije obravnavali kršitev zbiranja na območju Gradišč. 
Robert Brkič je povedal, da kršitev na območju Gradišč niso ugotovili. 
Herman Krajnc je opozoril na nepravilno parkiranje na mestu za invalide, pred trgovino 
Mercator. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/7/2020-12 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Oceno in poročilo o izvajanju občinskega programa 
varnosti Občine Cirkulane v letu 2019. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 
 

A10.) 
Razno 

 
Županja je svetnike seznanila: 

- obnova ceste Cirkulane 65 je končana, na cesti Gradišča Vegan Maroh se opravljajo 
zemeljska dela, obnova ceste Dolane ADK-Meglošak je v teku, dela bodo zaključena 
do konca meseca julija; 

- v sredo, 8. 7. 2020, obisk ministra za okolje in prostor, mag. Andreja Vizjaka in 
državne sekretarke, dr. Metke Gorišek v Občini Videm, katera si bo v naši občini 
ogledala plazova v Paradižu in Gradiščah, naplavine Drave ter most Kokol in 
Korenjak; 

- na gradu Borl poteka obnova  – čakamo termin za obisk na Ministrstvu za kulturo; 
- objavljen je razpis za obnovo pokopališča (postavitev žarnih spomenikov in prostora 

za raztros pepela, dograditev nadstrešnice pri mrliški vežici ter ureditev dovoza), 
poteka zbiranje ponudb; 

- v teku je potrditev pridobivanja finančnih sredstev iz razpisa LAS, za ureditev Parka 
dediščine; 

- očistili smo občinsko parcelo v Cirkulanah, pričeli bomo s prodajo zemljišč; 
 

Mitja Arbeiter je vprašal, kdaj se bo asfaltiral posed na Mejah 1 (sanacija plazu je 
končana). 
Razvije se razprava glede možnosti ureditve ceste Kujavec – Brglez Medribnik, ter 
čiščenju oziroma mulčenju parcele v EPC Dolane. 
 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 20. uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


