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Stran 1 

 
 
Številka: 011-3/2021-1 
Datum: 25. 3. 2021 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

16. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v sredo, 24. 3. 2021, ob 17. uri v Kulturni dvorani Cirkulane. 

 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Danica Ranfl, 
Mitja Arbeiter, Mira Petrovič in Ivan Glavica. 
 
Odsoten svetnik: Herman Krajnc. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, 
računovodkinja Ana Petrovič, predsednica NO, Alenka Vidovič, direktorica SOU SP, Alenka 
Korpar, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 16. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
PREDLAGAN DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane; 
4. Program dela SOU za leto 2021; 
5. Poročilo Nadzornega odbora Občine Cirkulane; 
6. Potrditev kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje; 
7. Letni načrt ZRS Bistra za leto 2021; 
8. Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2020; 
9. Letni načrt športa za leto 2021; 
10. Letni načrt kulture za leto 2021; 
11. Pravilnik o subvencioniranju prehrane za dojenčke v Občini Cirkulane – prva 

obravnava; 
12. Pravilnik o štipendiranju dijakov v Občini Cirkulane – prva obravnava; 
13. Letno poročilo OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2020; 
14. Soglasje pri določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane-Zavrč; 
15. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Cirkulane – prva obravnava; 
16. Prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 806/6 k.o. 473-Brezovec; 
17. Vloga za odpoved terjatvi v zapuščinskem postopku po Ivanu Emeršiču; 
18. Vloge in pobode občanov; 
19. Razno. 
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A1.) 

Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda 
 
V skladu s 46. členom Poslovnika Občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je bilo na seji 
prisotnih osem (8) svetnikov. Seja je sklepčna in svet lahko veljavno odloča. Županja 
predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  
Dopolnitev ni bilo. 
 
Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/3/2021-16 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A2.) 
Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
15. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/3/2021-16 
Potrdi se zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A3.) 
Zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
5. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 03/3/2021-16 
Potrdi se zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A4.) 
Program dela SOU za leto 2021 

 
Letni program so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo direktorici 
Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, Alenki Korpar, ki je podala kratko 
obrazložitev. SOU SP izvaja občino pet nalog: urejanje prostora, varstvo okolja, občinska 
inšpekcija, občinsko redarstvo in notranja revizija. V teku je postopek drugih sprememb in 
dopolnitev OPN za štiri pobude, ki so zelo zahtevne. Postopek je v fazi pridobivanja prvih 
mnenj k osnutku prostorskega akta. Manjkata še dve mnenji, ki sta pomembni za odločitev, če 
bo treba izvesti postopek CPVO – celovita presoja vplivov na okolje. V usklajevanju z Zavod 
RS za varstvo narave bomo poskušali spremembe OPN prilagoditi na način, da postopek 
CPVO ne bi bil potreben, saj je trenutno le ena sprememba takšna, za katero je v predlagani 
vsebini zahtevan CPVO. Direktorica je še na kratko obrazložila kadrovski načrt, ki za leto 
2021 in 2022 predvideva 47 javnih uslužbencev in finančni načrt delitve stroškov po občinah 
in po delovnih nalogah.  
Županja odpre razpravo. 
Razprava se je nanašala na spremembe in dopolnitve OPN za štiri pobude. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Program dela Skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju za leto 2021, št. 410-657/2020 z dne 24. 2. 2021, s prilogami, ki 
vsebujejo kadrovski načrt in finančni načrt s prikazom delitve stroškov po občinah in po 
delovnih nalogah. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A5.) 
Poročilo Nadzornega odbora Občine Cirkulane 

 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Predsednica Alenka Vidovič je podala poročila o 
opravljenih nadzorih. 
Franc Milošič je vprašal kdaj bo pripravljen plan nadzora za leto 2021 oziroma plan bi moral 
biti pripravljen do konca januarja.  
Alenka Vidovič je povedala, da nadzorni odbor pripravi plan dela po zaključnem računu. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora Občine 
Cirkulane.  
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A6.) 

Potrditev kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Podravje 
 
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Razvojni 
svet regije ima skupno 28 članov, od tega 10 predstavnikov občin, 10 predstavnikov 
gospodarstva, 5 predstavnikov nevladnih organizacij ter 3 predstavnike ORP. 
Miro Petrovič je zanimalo na kak način pridejo do predstavnikov oz. kandidatov. Županja je 
povedal, da so za predstavnika lokalnih skupnosti glasovali župani (kolegij županov). 
Druge razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi zaprto listo kandidatov za člane Razvojnega sveta 
regije Podravje za obdobje 2021-2027. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A7.) 
Letni načrt ZRS Bistra za leto 2021 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da se je letni 
načrt dopolnil v skladu z dogovorom na prejšnji seji občinskega sveta.   
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni načrt dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021 z dne, 
28. 12. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A8.) 
 Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 

 
Zaključni račun so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. 
Povedala je, da so se sestali vsi odbori in obravnavali Zaključni račun. Predala je besedo 
računovodkinji Ani Petrovič, ki je podala obrazložitev. Iz izkaza prihodkov in odhodkov je 
razvidno, da je občina Cirkulane v letu 2020 dosegla prihodke v višini 2.721.658 EUR in 
odhodke v višini 2.469.355 EUR. Razlika je pozitivna in znaša 252.303 EUR. Glede na 
rebalans 2020 je bila realizacija pri prihodkih 95%, realizacija pri odhodkih pa 72%. V letu 
2020 je občina pri MGRT pridobila povratna sredstva v višini 52.697 EUR, ki jih je namenila 
za financiranje »Preplastitev LC 102091 Dolane ADK – Meglošak«, sredstva se pričnejo 
vračati v letu 2022. 
Skupna zadolžitev iz naslova povratnih sredstev pri MGRT na dan 31.12.2020 tako znašala 
416.168 EUR. Na transakcijskem računu občine je na dan 31. 12. 2020 ostalo 877.315 EUR. 
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Od tega so sredstva v višini 45 EUR sredstva rezerv. Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu 
po zaključnem računu za leto 2020 ni bil ugotovljen presežek po fiskalnem pravilu. 
Sredstva po zaključnem računu bomo porabili za financiranje planiranih investicij v letu 
2021. Največ investicijskih sredstev smo v letu 2020 namenili za sanacijo dveh plazov v 
Paradižu in Mejah. Preplastili smo tri večje odseke cest: LC 102091 Dolane ADK – 
Meglovšak, LC 102181 Mali Okič –Slatina, JP 602181 Gradišča – Vegan- Maroh in več 
krajših odsekov: JP 603441 Mali Okič 45, Mejna cesta LC 102021, JP Meje 21-22a, JP 
Paradiž Ban – Križanec, JP Paradiž 44, JP Cirkulane 65, JP 603281 Paradiž Zavec – Kodrič, 
uredili smo javno razsvetljavo na dveh odsekih cest v Pristavi in Dolanah in uredili ograjo 
pokopališča. 
Člani odborov: Odbora za javne finance, Odbora za okolje in prostor, Odbora za 
negospodarske dejavnosti in Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko 
infrastrukturo so obravnavali predlagano točko dnevnega reda in sprejeli sklep, da se 
Občinskemu svetu Občine Cirkulane predlaga, da se sprejme zaključni račun v predlagani 
obliki. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/3/2021-16 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 
2020 v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A9.) 
Letni načrt športa za leto 2021 

 
Načrt so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo direktorici, ki je podala 
kratko obrazložitev. Direktorica je povedala, glede na razvojne načrte, prioritete v športu, 
razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu, se 
v LPŠ določi:  
- programe in področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, 
pomembna za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo ter posebnosti športa v lokalni 
skupnosti in se sofinancirajo iz občinskega proračuna,  
- obseg in vrsto dejavnosti,  
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,  
- morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ. 
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Letni 
načrt športa. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/3/2021-16 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Letni načrt športa za leto 2021 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A10.) 

Letni načrt kulture za leto 2021 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo 
direktorici, ki je podala kratko obrazložitev. Letni program kulture Občine Cirkulane izhaja iz 
sprejetega Proračuna Občine Cirkulane za leto 2021 saj je obseg financiranja kulturnih 
dejavnosti odvisen od višine zagotovljenih sredstev v Proračunu. Javni razpis bo izveden v 
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Cirkulane.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Letni 
načrt kulture. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 10/3/2021-16 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Letni načrt kulture za leto 2021 v predloženi vsebini. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A11.) 
Pravilnik o subvencioniranju prehrane za dojenčke v Občini Cirkulane – prva 

obravnava 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predlagala, da se prva in 
druga obravnava predloga pravilnika združita in se pravilnik sprejme. Županja je predala 
besedo direktorici, ki je podala kratko obrazložitev. Zakon o socialnem varstvu v 99. členu 
lokalni skupnosti omogoča, da iz svojega proračuna financira dopolnilne programe, ki so 
pomembni za občino. Med te dopolnilne programe spada financiranje mlečnih preparatov za 
dojenčke. Gre za spodbudo mladim družinam, ki uresničuje že sprejeto Strategijo za mlade in 
mlade družine v Občini Cirkulane. 
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in sprejeli sklep, da se Občinskemu svetu Občine Cirkulane 
predlaga, da se predlagani pravilnik sprejme tako, da se črta 2. stavek 1. alineje 5. člena 
pravilnika (in je državljan Republike Slovenije- velja za vlagatelja). 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 11/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Pravilnik o subvencioniranju prehrane za dojenčke v 
Občini Cirkulane s predlagano spremembo. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A12.) 

Pravilnik o štipendiranju dijakov v Občini Cirkulane – prva obravnava 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predlagala, da se prva in 
druga obravnava predloga pravilnika združita in se pravilnik sprejme. Županja je predala 
besedo direktorici, ki je podala kratko obrazložitev. Zakon o socialnem varstvu v 99. členu 
lokalni skupnosti omogoča, da iz svojega proračuna financira dopolnilne programe, ki so 
pomembni za občino. Med te dopolnilne programe spada štipendiranje dijakov. Gre za 
spodbudo mladim, ki uresničuje že sprejeto Strategijo za mlade in mlade družine v Občini 
Cirkulane. 
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in sprejeli sklep, da se predlagani pravilnik sprejme tako, da 
se spremenijo naslednje določbe: 

- v 2. alineji 6. člena se črta stavek »in pred tem še niso imeli statusa dijaka« 
- v 7. členu se 1. alineja spremeni tako, da se glasi »višja povprečna ocena v zaključnem 

razredu osnovne šole oz. zadnjem opravljenem letniku srednješolskega programa« 
- v 7. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi »višja povprečna ocena izbirnih 

predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma višja povprečna ocena 
strokovnih predmetov v zadnjem opravljenem letniku srednješolskega programa« 

- besedna zveza »za posamezno šolsko leto«  se črta in se nadomesti z »do konca 
izobraževalnega programa«. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 12/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Pravilnik o štipendiranju dijakov v Občini Cirkulane 
s predlaganimi spremembami. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A13.) 
 Letno poročilo OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2020 

 
Županja je podala kratko obrazložitev. 
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
seznanitvi s poročilom. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 13/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom OŠ Cirkulane-Zavrč za 
leto 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A14.) 
Soglasje pri določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Cirkulane-Zavrč 

 
Županja je podala kratko obrazložitev. Svet zavoda Osnovne šole Cirkulane –Zavrč je na seji 
2. 3. 2021 ugotovil, da je ravnateljica dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje dela plače 
za delovno uspešnost in da se za izplačilo redne delovne uspešnosti ravnateljici nameni 5% 
osnovne plače.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da poda soglasje k 
določitvi redne delovne uspešnosti ravnateljice. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 14/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane daje soglasje k določitvi redne delovne uspešnosti 
ravnateljice OŠ Cirkulane – Zavrč za leto 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A15.) 
Odlok o kategorizaciji cest v Občini Cirkulane – prva obravnava 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predlagala, da se prva in 
druga obravnava predloga odloka združita in se odlok sprejme. Podala je kratko obrazložitev. 
Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s 
potrebami in skladno z razvojem občine spreminja. Občina je pripravila nov Odlok, ker je 
želela evidentirati spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2015, ko 
je bila objavljena zadnja sprememba veljavnega Odloka in tako dopolniti kategorizacijo cest z 
novimi dejstvi na terenu ter odpraviti neskladje med Odlokom in obstoječim stanjem. 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme 
predlagani odlok. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 15/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Odlok o kategorizaciji cest v Občini Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 
 
 
 
 



Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane  

Stran 9 

 
A16.) 

Prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste – parc. št. 806/6 k.o. 473-Brezovec 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep o 
prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste, ki poteka po parc. št. 806/6, k.o. 473-
Brezovec. Stroške odmere prevzame predlagatelj prenosa. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 16/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske 
ceste. Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc. št. 806/6 k. o. 473-Brezovec, 
se prenese med občinske ceste Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A17.) 
Vloga za odpoved terjatvi v zapuščinskem postopku po Ivanu Emeršiču 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev. 
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in sprejeli sklep, da se predlagana vloga zavrne (se ji ne 
ugodi), vendar pa se dedinji Alenki Meznarič v zapuščinskem postopku ponudi možnost, da 
občina v zameno za poplačilo terjatve prevzame: 

1. kolikor je mogoče največ odmeriti ohišnice parcele št. 97/10, k.o. Cirkulane, ki meji 
na občinsko parcelo št. 97/13, k.o. Cirkulane,  

2. preostala kmetijska zemljišča in  
3. eventualna denarna sredstva.  

Kolikor navedena zapuščina ne zadostuje za poplačilo terjatve, pa se dedinji dovoli odlog 
plačila dolga oz. obročno plačilo, ki se zavaruje z zakonito hipoteko na parceli v 
zapuščinskem postopku. 97/10, k.o. Cirkulane. 
Predsednica Odbora za javne finance, je povedala, da so člani odbora obravnavali predlagano 
točko dnevnega reda in predlagajo, da se vlogi ne ugodi. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 17/3/2021-16 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep, da se predlagana vloga zavrne, vendar pa se 
dedinji Alenki Meznarič v zapuščinskem postopku ponudi možnost, da občina v zameno za 
poplačilo terjatve iz zapuščine prevzame: kolikor je mogoče v največjem obsegu odmeriti 
ohišnice parcele št. 97/10, k. o. Cirkulane, ki meji na občinsko parcelo št. 97/13, k. o. 
Cirkulane, tako da stanovanjska stavba ostane dedinji, preostala kmetijska zemljišča in 
eventualna denarna sredstva.  
Kolikor navedena zapuščina ne zadostuje za poplačilo terjatve, pa se dedinji dovoli odlog 
plačila dolga oz. obročno plačilo, ki se zavaruje z zakonito hipoteko na parceli v 
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zapuščinskem postopku. 97/10, k. o. Cirkulane. Obročno plačilo se dogovori s posebno 
pogodbo po končanem zapuščinskem postopku. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A18.) 
Vloge in pobude občanov 

 
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor. 
Člani odbora so obravnavali vlogo Marjetke Vidovič – sanacija odvodnjavanja (asf. mulda) in 
mrežastih razpok. Na podlagi pobude so sprejeli, da se opravi terenski ogled na dovozni cesti 
Gradišča 117.  
 

A19.) 
Razno 

 
Županja je svetnike seznanila: 

- v soboto, 27. 3. 2021 bo čistilna akcija. Na našem območju je po popisu predsednikov 
VO 12 divjih odlagališč;  

- podati odločitev ali bi v letošnjem letu izvedli odvoz kosovnih odpadkov ali odvoz 
salonitnih plošč – tematika se bo obravnavala na naslednji seji odbora za okolje in 
prostor; 

- gospe Antoniji Arnečič se bo v teh dneh dostavil bivalni kontejner; 
- EPC Dolane – skoraj vsi investitorji so pričeli z gradnjo objektov; 
- pričeli bomo z zbiranjem pobud za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev OPN, 

pobude se bodo zbirale do 30. 6. 2021; 
- prejeli smo pobude za izgradnjo javne razsvetljave (na Mejah, v Brezovcu) – opravi se 

terenski ogled; 
- dogovori s Škofijo glede prodaje zemljišč pri cerkvi Sv. Katarine še potekajo;  
- direktorica je podala nekaj informacij glede razpisa za obnovo vodovodnega sistema; 

Franc Milošič je vprašal glede plazu Gradišča (izvajalec, roki izvedbe, itd..) ter opozoril na 
postavljene kontejnerje (Dolane, Pohorje) na kmetijskih zemljiščih – je moteče; 
  
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 19.30 uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


