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Številka: 011-33/2019-1 

Datum: 27. 9. 2019 

 

V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

7. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019, ob 18. 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, 

računovodkinja Ana Petrovič, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela 

Fridauer. 

 

Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 7. redni seji občinskega sveta občine Cirkulane. 

 

 

DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 

2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 

3. Poročilo o realizaciji sklepov; 

4. Poročilo o polletni realizaciji finančnega načrta za OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 – 

Predlog sklepa o seznanitvi; 

5. Potrditev najmanjšega števila otrok ter poslovnega časa v Vrtcu Cirkulane v šolskem 

letu 2019/20 – Predlog sklepa o potrditvi; 

6. Predlog OŠ Cirkulane-Zavrč glede števila in vrste oddelkov ter zvišanju normativa 

otrok v zavodu OŠ Cirkulane-Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov – Predlog 

sklepa o potrditvi; 

7. Program dela, poslovni in finančni načrt za OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020; 

8. Polletna realizacija proračuna Občine Cirkulane za leto 2019 – Predlog sklepa o 

seznanitvi; 

9. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2019 – Predlog sklepa o 

sprejemu Odloka; 

10. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 733/1, k.o. Paradiž – 

Predlog Sklepa; 

11. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 351/5, 351/6 in 351/8, vse 

k.o. 477 Medribnik – Predlog sklepa; 

12. Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 954/13, 954/15 in 954/16, 

vse k.o. 475-Gruškovec – Predlog sklepa; 

13. Prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 157/2, 158/1, 161/10, 

161/7, 161/3 vse k.o. Pohorje – Predlog sklepa; 
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14. Interesna zveza občin »Zveza haloških občin« - izvolitev predstavnika Občine 

Cirkulane v Svet zveze občin in financiranje zveze; 

15. Vloge in pobude občanov in drugih subjektov; 

16. Pobude in vprašanja. 

 

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. Go. županja 

predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  

Dopolnitev ni bilo. 

 

Županja je predlagala glasovanje: 

Sklep 01/9/2019-7 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

 

A2.) 

Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

Go. županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na 

zapisnik 6. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  

celoti.  

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 02/9/2019-7 

Potrdi se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

A3.) 

Poročilo o realizaciji sklepov 

 

Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi (razen cena vode še ni v 

veljavi, ker še niso potrdile vse občine), ki so bili sprejeti na 6. redni seji Občinskega sveta 

Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

Pri tej točki je Danica Ranfl kot imenovana predstavnica v Svet lokalnih skupnosti CSD 

Spodnje Podravje povedala, da so se sestali na konstitutivni seji in za predsednika potrdili 

Franca Pukšiča. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 03/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 
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Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

A4.) 

Poročilo o polletni realizaciji finančnega načrta za OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 – 

Predlog sklepa o seznanitvi 

 

Poročilo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 

obrazložitev. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 04/9/2019-7 

Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Polletnim poročilom za OŠ Cirkulane-Zavrč in 

Vrtec Cirkulane za leto 2019.  

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

 

A5.) 

Potrditev najmanjšega števila otrok ter poslovnega časa v Vrtcu Cirkulane v šolskem 

letu 2019/20 – 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 se potrdi najmanjše število otrok ter poslovni čas v Vrtcu 

Cirkulane v šolskem letu 2019/2020. 

Pridružil se je svetnik Ivan Hemetek.  

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 05/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi najmanjše število otrok v Vrtcu Cirkulane (2 otroka), 

pri katerem so oddelki Vrtca Cirkulane pri OŠ Cirkulane – Zavrč dolžni začeti in končati 

poslovni čas v vrtcu Cirkulane in potrdi poslovni čas oddelkov vrtca pri OŠ Cirkulane – Zavrč 

v šolskem letu 2019/20. Poslovni čas se ne začne pred 5.30 uro zjutraj in ne konča po 16. uri 

popoldan, ob upoštevanju najmanjšega števila otrok (2otroka). 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A6.)  

Predlog OŠ Cirkulane-Zavrč glede števila in vrste oddelkov ter zvišanju normativa 

otrok v zavodu OŠ Cirkulane-Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov – 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 se opravi revizija izračuna ekonomske cene vrtca. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 06/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane se ne strinja z dvigom cen programov vrtca Cirkulane ter 

predlaga, da se opravi revizija izračuna ekonomske cene vrtca. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A7.)  

Program dela, poslovni in finančni načrt za OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020 

 

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 se potrdi Program dela, poslovni in finančni načrt za OŠ dr. 

Ljudevita Pivka za leto 2020. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 07/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi Program dela, poslovni in finančni načrt za OŠ dr. 

Ljudevita Pivka za leto 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A8.) 

Polletna realizacija proračuna Občine Cirkulane za leto 2019 – Predlog sklepa o 

seznanitvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 08/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Polletnim poročilom za realizacijo proračuna 

Občine Cirkulane za leto 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A9.) 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za leto 2019 – Predlog sklepa o 

sprejemu Odloka 

 

Rebalans so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo predsednikom 

odborov. Predsedniki pristojnih odborov (Odbora za okolje in prostor, Odbora za 

negospodarske dejavnosti, Odbora za finance in Odbora za gospodarske dejavnosti, 

kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo) so povedali, da so člani odborov obravnavali 

rebalans in predlagajo občinskemu svetu, da se potrdi v predlagani obliki. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 09/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o rebalansu proračuna Občine Cirkulane za 

leto 2019.  

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A10.) 

Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 733/1, k.o. Paradiž – 

Predlog Sklepa 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 10/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičninah s parcelno št. 733/1, k.o. Paradiž, ki v naravi predstavljajo kmetijsko in 

gozdno zemljišče v skupni izmeri 137 m² in pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba 

javnega dobra. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A11.) 

Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 351/5, 351/6 in 351/8, vse 

k.o. 477 Medribnik – Predlog sklepa 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 11/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičninah s parcelno št. 351/5, 351/6 in 351/8, vse k.o. 477 Medribnik, ki v naravi 

predstavljajo kmetijsko in gozdno zemljišče v skupni izmeri 1639 m² in pri kateri je v 

zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra. 
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Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A12.) 

Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 954/13, 954/15 in 954/16, 

vse k.o. 475-Gruškovec – Predlog sklepa 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 12/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na 

nepremičninah s parcelno št. 954/13, 954/15 in 954/16, vse k.o. 475-Gruškovec, v skupni 

izmeri 178 m² in pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A13.) 

Prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 157/2, 158/1, 161/10, 161/7, 

161/3 vse k.o. Pohorje – Predlog sklepa 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 13/9/2019-7 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske 

ceste – parc št. 157/2, 158/1, 161/10, 161/7, 161/3 vse k.o. 480-Pohorje. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A14.) 

Interesna zveza občin »Zveza haloških občin« - izvolitev predstavnika Občine Cirkulane 

v Svet zveze občin in financiranje zveze 

 

Županja je povedala, da so člani Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in 

gospodarsko infrastrukturo in Odbora za finance obravnavali točko financiranje storitev za 

turistično promocijo občine. Slavko P. DOBNIK jim je podal kratko obrazložitev projekta 

Haloze dežela tisočerih gričev. Županja je povedala, da gre za financiranje 1 evro po občanu. 

Člani odbora so za predstavnika občine predlagali Ivana Hemetka, ki se s predlogom ni 

strinjal, zato je po razpravi  županja za predstavnico predlagala Danico Ranfl. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 14/9/2019-7 
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Občinski svet Občine Cirkulane je za predstavnico Občine Cirkulane v svet zveze občin 

Interesne zveze občin »Zveza haloških občin« imenoval Danico Ranfl, Paradiž 10b, 2282 

Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A15.) 

Vloge in pobude občanov in drugih subjektov 

 

Predsednik Odbora za okolje in prostor je povedal, da so se člani odbora dne 25. 9. 2019 ob 

16.15 uri, sestali na terenu z vlagatelji Marjanom Bezjakom in Marinko Bezjak Kolenko. Po 

pregledu stanja na terenu predlagajo, da se občinska uprava sestane z lastnico nepremičnine s 

parc. št. 352/3, k.o. Paradiž (Kovačič Irena, Bukovci 99b, 2281 Markovci, 031 287 758), da se 

preveri možnost mediacije in ureditve služnosti ali pa se poiščejo druge možnosti. Županja se 

bo pogovorila s posameznimi deležniki, predvsem z lastnico zemljišča ter o tem poročala. 

 

Odbor za okolje in prostor se je dne 25. 9. 2019, ponovno sestal na terenu in ponovno 

ugotovil, da so žlebovi objekta na naslovu Gruškovec 121 (Rajko Jurgec) speljani na cesto in 

iz teh žlebov priteče bistveno več vode kot iz površine vozišča. 

 

Vlogi se ne ugodi. Člani občinskega sveta se strinjajo s predlogom odbora, vlagatelju se 

pošlje odgovor.  

 

A16.) 

Pobude in vprašanja 

 

Romana Pešca je zanimalo, kdaj se lahko pričakuje sanacija vodovoda v Dolanah. Županje je 

povedala, da se mora do zime zadeva urediti. 

Ivan Hemetek je vprašal, če so se v sklopu modernizacije ceste Lovski dom-Gruškovec 

zamenjale vodovodne cevi. Županja je povedala, da bi investicija bila precej visoka (okrog 

40.000 evrov) ter časovno – zaradi potrebnih soglasij bi se dela precej podaljšala. 

Hermana Krajnc je zanimalo, kako poteka gradnja v Ekonomsko poslovni coni Dolane. 

Županja je odgovorila, podjetniki si pridobivajo gradbena dovoljenja. 

Direktorica občinske uprave je povedala, da smo podjetnike pozvali, saj smo časovno 

omejeni. V primeru, da se zahteve ne izvedejo v časovnicah lahko pride posledično do vračila 

sredstev.  

Ivan Hemetek je vprašal, kako daleč je z ureditvijo še ene parcele v EPC Dolane (Meznarič). 

Direktorica pove, da se bodo zadeve preverile.  

Županja je svetnike seznanila: 

- 25. 10. 2019 bo otvoritev ceste Lovski dom-Gruškovec; 

- 26. 10. 2019 in 27. 10. 2019 strokovna ekskurzija; 

- jutri je odprtje spominske sobe dr. Vladimirja Bračiča s pričetkom ob 17. uri; 

- 5. 10. 2019 od 14. ure naprej je trgatev modre kavčine pri Sv. Ani; 

- končana so dela na lokaciji Vrtca Cirkulane (menjava vodovodnih cevi, keramike, 

pleskarska dela, nabavil se je novi pomivalni stroj,..); 

- nabavili smo voziček za žare ter novo ozvočenje na pokopališču; 

- urejeni so odkupi zemljišč pri Sv. Katarini, pri športnem igrišču (Šmigoc) in zemljišče 

od Janeza Štumbergerja; 
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- šola je izrazila želja, da bi ustanovili šolski ansambel, poučeval bi Primož Kelenc, 

cena je 220 evrov; 

Franc Milošič je opozoril, da pri stopnicah gostilne Žiga mokri in teče iz škarpe na cesto. Ivan 

Hemetek je opozoril še na težavo zdrsa snega iz strehe na cesto (gostilna Žiga) – predlog 

namestitev snegobranov; 

Županje je še povedala, da bomo pozvali lastnike parcel v okolici Cirkulane, naj pokosijo in 

počistijo parcele ter občani opozarjajo, da nekateri kurijo plastiko v naravi. 

Simon Milošič je kot pomislek na temo turizem in čistoča predpostavil korita pri trgovini 

Mercator – neurejeno. 

Županja je povedala, da smo na odgovorne poslali dopis glede obnove trgovine v Cirkulanah. 

 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 19.15 uri. 

 
Zapisala: 

Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 

                                                                                                           Antonija Žumbar  


