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Številka: 011-22/2021-1 

Datum: 14. 10. 2021 

 

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

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

19. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v sredo, 13. 10. 2021, ob 18. uri v sejni sobi občine Cirkulane. 

 

 

Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Danica Ranfl, 

Mitja Arbeiter, Mira Petrovič in Herman Krajnc. 

 

Odsotni: Ivan Glavica. 

 

Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, mag. Dejan Zorec (SOU Ptuj), vodja 

Medobčinskega redarstva SOU SP, Robert Brkič, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in 

zapisničarka Mihaela Fridauer. 

 

Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 19. redni seji občinskega sveta občine 

Cirkulane. 

 

PREDLAGAN DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 

2. Zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta; 

3. Zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta; 

4. Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine 

Cirkulane v letu 2020 – potrditev;  

5. Letni delovnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 2021/2022; 

6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Cirkulane v prvem polletju leta 2021 – 

seznanitev; 

7. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Cirkulane – predlog Odloka; 

8. Rebalans Programa dela, poslovnega in finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za 

leto 2021 – potrditev; 

9. Program dela, poslovnega in finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2022 – 

potrditev; 

10. Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2022 – potrditev; 

11. Vloge občanov in drugih subjektov; 

12. Vprašanja in pobude; 

13. 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. Predlaga spremembo 

oziroma zamenjavo obravnavanja točk dnevnega reda. 

Drugih dopolnitev ni bilo. 

 

Županja je predlagala glasovanje: 

Sklep 01/10/2021-19 

Potrdi se dnevni red s predlagano spremembo. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A2.) 

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta 

 

Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 

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

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 02/10/2021-19 

Potrdi se zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A3.) 

Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta 

 

Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 

3. izredne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 03/10/2021-19 

Potrdi se zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A4.) 

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Cirkulane – predlog Odloka 

 

Odlok so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo pripravljavcu Odloka 

mag. Dejanu Zorec, ki je podal kratko obrazložitev. 

Poglavitna rešitev predloga odloka je določitev višine stroškov za izvedbo lokacijske 

preveritve, ki jih Občina Cirkulane zaračuna investitorju ali pobudniku kot nadomestilo 

stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje 

na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopati od prostorskih izvedbenih pogojev ali 

izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe 

prostora. V primerih, ko je izvedba postopka lokacijske preveritve potrebna za uresničitev 

investicijske namere Občine Cirkulane, plačilo nadomestila stroškov ni predvideno, saj vse 

stroške nosi sama. Predlagane višine stroškov za posamezne vrste lokacijskih preveritev so 

odvisne od zahtevnosti postopkov, predpisanih v 128., 129 in 130. členu ZUreP-2. Za 

lokacijsko preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 

(večinoma zaselki ali kmetije), kjer gre v večini primerov za omejeno povečanje izvorno 

določenega zemljišča, znaša 1.000 evrov, za individualno odstopanje od prostorskih 

izvedbenih pogojev, kjer je postopek zahtevnejši, saj predvideva preverjanje okoliščin in 

pogojev ter določanje dodatnih pogojev, znaša 1.600 evrov, ter za omogočanje začasne rabe 

prostora, kjer je treba preveriti predpisane omejitve in določiti pogoje uporabe, pa znaša 1.300 

evrov.  

Županja odpre razpravo. 

Razpravljala sta svetnika: Mira Petrovič in Franc Milošič. 

Razprava se je nanašala na tematiko, kaj se šteje kot tehnična napaka – kako se določi in v 

kakšnem času je lokacijska preveritev odločena, rešena. 

Dejan Zorec je povedal, da je postopek zaključen v 3-4 mesecih. 

Predlog Odloka so obravnavali člani Odbora za okolje in prostor. Predsednik Franc Milošič je 

povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in soglasno 

predlagajo občinskemu svetu spremembo 2. člena – znižanje stroškov za lokacijsko 

preveritev, in sicer:  

(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev naj znašajo: 

- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 500 evrov, 

- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 800 evrov, 

- za omogočanje začasne rabe prostora 650 evrov. 

V Odloku se naj obrazloži oz. pojasni kdaj govorimo o tehnični napaki. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 04/10/2021-19 

Občinski svet Občine Cirkulane predlaga Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v 

Občini Cirkulane v nadaljnjo obravnavo z upoštevanjem podanih pripomb. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A5.) 

Predlog Sklepa o potrditvi Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Cirkulane 

v letu 2020 – potrditev 

 

Ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Cirkulane v letu 2020 so člani sveta 

prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo gospodu Robertu Brkiču, ki je podal kratko 

obrazložitev. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 05/10/2021-19 

Občinski svet Občine Cirkulane ocenjuje, da so bili doseženi zastavljeni cilji Občinskega 

programa varnosti Občine Cirkulane za leto 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A6.) 

Letni delovnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 2021/2022 

 

Letni načrt so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev in 

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 Letni delovnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za 

šolsko leto 2021/2022.  

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 06/10/2021-19 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in 

šolo za šolsko leto 2021/2022. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A7.) 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Cirkulane v prvem polletju leta 2021 – seznanitev 

 

Županja je podala kratko obrazložitev. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 07/10/2021-19 

Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine   

Cirkulane v prvem polletju leta 2021. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

 

A8.) 

Rebalans Programa dela, poslovnega in finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 

2021 – potrditev 

 

Rebalans programa so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev 

in 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 Rebalans Programa dela, poslovnega in finančnega 

načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2021. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 08/10/2021-19 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Rebalans Programa dela, poslovni in finančni načrt za 

leto 2021 OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, z dne 5. 7. 2021 s prilogami, ki vsebujejo kadrovski 

načrt in plan investicijskega vzdrževanja. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A9.) 

Program dela, poslovnega in finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2022 – 

potrditev 

 

Programa so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev in 

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 Programa dela, poslovnega in finančnega načrta OŠ dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2022. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 09/10/2021-19 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi Program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2022 

OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, z dne 5. 7. 2021s prilogami, ki vsebujejo kadrovski načrt in plan 

investicijskega vzdrževanja. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A10.) 

Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2022 – potrditev 

 

Programa so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev in 

predala besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter je povedal, 
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da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo 

občinskemu svetu, da sprejme Programa dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2022. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 10/10/2021-19 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Programom dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za 

leto 2022.  

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A11.) 

Vloge občanov in drugih subjektov 

 

Županja je predala besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor. Franc Milošič je povedal, 

da so člani odbora obravnavali 6 vlog in podali predloge sklepov.  

1. Vloga Alojz Bezjak, Veliki Vrh 63b, 2282 Cirkulane – odkup dela nepremičnine s parc. št. 

356/2 k. o. Veliki Vrh.  

Člani Odbora za okolje in prostor so sprejeli, da se na pobudo nepremičnino najprej ponudi 

VO Veliki Vrh (planinci so odstopili o uporabi zemljišča). V kolikor ne bodo zainteresirani, 

se zemljišče proda. 

2. Vloga VO Meje – sanacija mulde pri Debeljaku. 

Člani Odbora za okolje in prostor so sprejeli, da sanacija mulde ni optimalna rešitev – poiskati 

rešitev. 

3. Vloga Policijske uprave Maribor – postavitev prometne signalizacije v naselju Paradiž. 

Člani Odbora za okolje in prostor so sprejeli, da se na omenjenem delu ceste pred turistično 

sezono postavi prometni znak »prepovedan promet v obeh smereh« (2202) z dopolnilno tablo 

(4603) vsebine »razen za imetnike veljavnih obmejnih propustnic in vozila, ki ne prehajajo 

državne meje z Republiko Hrvaško«. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 11/10/2021-19 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da se pred turistično sezono na lokalni cesti 

LC 102130 postavi prometni znak »prepovedan promet v obeh smereh« (2202) z dopolnilno 

tablo (4603) vsebine »razen za imetnike veljavnih obmejnih propustnic in vozila, ki ne 

prehajajo državne meje z Republiko Hrvaško«. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 4. Vloga za ureditev javne poti – Gruškovec 48 (Humski breg).  

Člani Odbora za okolje in prostor so sprejeli, da se prošnji ne ugodi, saj cesta ni odmerjena in 

ni v lasti občine. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 12/10/2021-19 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da se vlogi za ureditev javne poti – Gruškovec 

48, ne ugodi. 
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Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

5. Vloga Pekarna Blanka Arnečič – vgradnja hitrostne ovire.  

Člani Odbora za okolje in prostor so sprejeli, da se na omenjenem območju postavi prometna 

signalizacija. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 13/10/2021-19 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da se na omenjenem območju na LC 102 181 

Mali Okič-Slatina postavi prometna signalizacija in sicer prometni znaki Otroci na vozišču 

(1116) in Območje omejene hitrosti cona 30 km/h (2421) – Pekarna Blanka, Slatina 40. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

6. Vloga VO Pristava – postavitev ogledala (Štefan Žnidarič, Pristava 24b). 

Člani Odbora za okolje in prostor so sprejeli, da se na omenjenem območju postavi ogledalo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 14/10/2021-19 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da se na JP 603551 pri hišni številki Pristava 

24b, postavi obcestno ogledalo. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A12.) 

Vprašanja in pobude 

 

Predsednik Odbora za okolje in prostor je povedal, da so člani soglasno potrdili, da se še v 

tem letu realizirajo nujne zadeve na cestni infrastrukturi (posedi, odbojne ograje, razpoke, 

itd..). 

Ivan Hemetek je opozoril na poškodovana propusta v smeri Gradišča-farma. Propusti bi se naj 

poškodovali pri čiščenju jarkov. Prav tako je opozoril, da ni na gradbišču Most-Kokol 

gradbiščne table. Svetniki so razpravljali o gradnji v EPC Dolane ter o parceli, ki se ureja na 

Borlu (grozen izgled). 

Simon Milošič je podal pobudo za postavitev smerokaza za vrtec (pri gasilskem domu). 

Mitja Arbeiter je vprašal glede Parka dediščine (upravljanje, vzdrževanje, stroški, pravilnik, 

itd…). Županja je podala odgovore. Ko bodo dela v parku zaključena (vrt, brajde, čebelnjak, 

itd..) se bodo pričeli pogovori glede upravljanja, …. 

 

 

A13.) 

Razno 

 

Županja je svetnike seznanila: 

- dne, 16. 10. 2021 bo posaditev lipe; 

- izvedlo se bo obdarovanje otrok in starejših; 
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- predviden je odvoz salonitnih plošč; 

- dela v teku: sanacija Plazu-Gradišča, most Kokol-Dolane, plaz- Gruškovec, cesta 

Pohorje in posodobitev Kulturne dvorane Cirkulane; 

- poteka nakup zemljišča od župnije; 

 

 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 

 
Zapisala: 

Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 

                                                                                                           Antonija Žumbar  


