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Stran 1 

 
 
Številka: 011-25/2020-1 
Datum: 25. 9. 2020 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

13. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v četrtek, 24. 9. 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 
Krajnc, Danica Ranfl, Mitja Arbeiter, Mira Petrovič in Ivan Glavica. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, mag. 
Dejan Zorec, SOU SP, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela 
Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 13. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
4. Poročilo o realizaciji sklepov; 
5. Odlok o komunalnem prispevku – druga obravnava – Predlog odloka; 
6. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane – druga obravnava – Predlog 

odloka o spremembah in dopolnitvah; 
7. DIIP Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma – Predlog sklepa o potrditvi; 
8. Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 – Predlog sklepa o 

seznanitvi; 
9. Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2020 – 

Predlog sklepa o seznanitvi; 
10. Financiranje fakultativnega pouka računalništva na OŠ Cirkulane-Zavrč – Predlog sklepa; 
11. Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020 

– Predlog sklepa o seznanitvi; 
12. Program dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2021 – Predlog 

sklepa o potrditvi; 
13. Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020 

– Predlog sklepa o seznanitvi; 
14. Vprašanja in pobude občanov; 
15. 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 devet (9) 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 01/9/2020-13 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A2.) 
Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
12. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/9/2020-13 
Potrdi se zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A3.) 
Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
2. izredne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 2. izredne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 03/9/2020-13 
Potrdi se zapisnik 2. 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.) 
Poročilo o realizaciji sklepov 

 
Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 12. 
redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane in na 2. izredni seji občinskega sveta Občine 
Cirkulane, realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin.  
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/9/2020-13 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A5.) 
Odlok o komunalnem prispevku – druga obravnava – Predlog odloka 

 
Odlok so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da so odlok obravnavali člani 
odbora za okolje in prostor. Na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane je občinski 
svet sprejel predlog odloka z dopolnitvijo, da se v 5. členu spremeni Faktor namembnosti 
objekta (Fn) za 1110 Enostanovanjske stavbe in 1121 Dvostanovanjske stavbe, ki tako znaša 
0,5. V predloženem aktu je ta sprememba ustrezno upoštevana, v ostalem delu pa ostaja akt 
nespremenjen. 
Predsednik odbora Franc Milošič je povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano točko 
dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Odlok o komunalnem 
prispevku v predlagani obliki. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejem Odlok o komunalnem prispevku – druga obravnava 
v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A6.) 
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane – druga obravnava – Predlog 

odloka o spremembah in dopolnitvah 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje.  
Pridruži se svetnica Danica Ranfl. Županja je predala besedo mag. Dejanu Zorec, ki je podal 
kratko obrazložitev. Postopek sprejemanja prostorskega akta se je pričel z izdajo Sklepa o 
začetku postopka priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Cirkulane po 46. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin 
štev 53/2014 (sprejet 21. 11. 2014). Postopek priprave in sprejemanja je potekal v skladu s 
členi 46. do 52. Zakona o prostorskem načrtovanju, torej redni postopek sprememb. Osnutek 
OPN je bil pripravljen na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega 
prostorskega načrta (SPRS), razvojnih programov, razvojnih potreb občine ter izraženih 
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razvojnih potreb drugih oseb. V osnutku so predvidene le spremembe izvedbenega dela, 
spremembe strateškega dela niso predvidene. 
Občinski prostorski načrt Občine Cirkulane je bil sprejet v letu 2014, sklep o začetku 
postopka pa je bil sprejet leta 2008. Zaradi dolgotrajnega postopka se je v vmesnem času 
nabralo večje število razvojnih pobud, ki bi jih bilo potrebno realizirati, saj zaradi skladnosti s 
strateškimi usmeritvami iz strateškega dela OPN prispevajo k prostorskemu razvoju na 
območju občine. Občina je bistvene vsebine v javnem interesu vključila že v osnovni OPN, 
zato je od vsebin v javnem interesu v osnutku predlagana umestitev kolesarske poti od Dolan, 
kjer je kolesarska pot povezana z nastajajočo Dravsko kolesarsko potjo, do Pristave. Z 
uporabo OPN je prišlo tudi do ugotovitev o potrebnih posameznih popravkih v tekstualnem in 
grafičnem delu OPN. Predlog SD OPN1 je pripravljen na podlagi mnenj nosilcev urejanja 
prostora k osnutku SD OPN1, popravkov ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so bili vključeni v 
dopolnjeni osnutek in pripomb javnosti z javne razgrnitve. 
Županja odpre razpravo. 
Razpravljala sta svetnika: Ivan Hemetek in Mira Petrovič.  
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor. Franc Milošič je povedal, 
da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo 
občinskemu svetu, da sprejme odlok v predlagani obliki. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Cirkulane – druga obravnava. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A7.)  
DIIP Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma – Predlog sklepa o potrditvi 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev. 
Razprave ni bilo. 
  
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi popravek Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta »Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma«. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A8.)  
Polletno poročilo o realizaciji proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 – Predlog sklepa 

o seznanitvi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala obrazložitev. 
Razprave ni bilo. 
 



Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane  

Stran 5 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Polletnim poročilom o realizaciji proračuna 
Občine Cirkulane za leto 2020 z dne 22. 7. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A9.)  
Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2020 – 

Predlog sklepa o seznanitvi 
 
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 predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom OŠ Cirkulane-Zavrč. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Polletnim poročilom OŠ Cirkulane – Zavrč za 
leto 2020, št. 100-2/2020-96 z dne 11. 8. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A10.)  
Financiranje fakultativnega pouka računalništva na OŠ Cirkulane-Zavrč – Predlog 

sklepa 
 
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 predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme Sklep o financiranju pouka računalništva, ki znaša 150,47 eur bruto na mesec. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 10/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane ugodi prošnji OŠ Cirkulane-Zavrč za financiranje pouka 
računalništva za učence 4. in 5. razreda v OŠ Cirkulane-Zavrč, in sicer se odobri financiranje 
stroška plače v znesku 150,47 EUR bruto na mesec do vključno do konca šolskega leta 
2020/2021.   
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A11.) 

Polletno poročilo o realizaciji finančnega načrta OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj za leto 
2020 – Predlog sklepa o seznanitvi 

 
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 predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme Sklep o seznanitvi s Polletnim poročilom OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 11/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Polletnim poročilom OŠ dr. Ljudevita Pivka 
Ptuj za leto 2020, št. 100-2/2020-96 z dne 6. 8. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A12.) 
Program dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2021 – 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 predlagajo občinskemu svetu, da 
sprejme Sklep o potrditvi programa dela, finančni, poslovni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
Županja odpre razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Simon Milošič, Mira Petrovič in Ivan Hemetek. Med drugim se je 
razprava nanašala na staro stavbo šole dr. Ljudevita Pivka, o lastništvu, prodaji, itd..   
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 12/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi program dela, poslovni in finančni načrt za leto 2021 
OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj,  z dne 9. 9. 2020, s prilogami, ki vsebujejo kadrovski načrt in 
plan investicijskega vzdrževanja. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A13.) 
Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 

2020 – Predlog sklepa o seznanitvi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Razprave ni bilo. 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 13/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Polletnim poročilom o delu Skupne občinske 
uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A14.) 
Vprašanja in pobude občanov 

 
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, ki je obravnaval štiri 
vloge. Franc Milošič je povedal, da so člani odbora obravnavali naslednje vloge: Nejc Gorjup 
– omejitev hitrosti v bližini hišne številke Belski vrh 85, Dragica Žuran – odkup dela 
nepremičnine s parc. št. 105/12, k. o. Cirkulane, vloga VO Pristava in vloga VO Slatina – 
asfaltiranje JP 603491-Slatina 51. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 14/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se vloga Nejca Gorjupa obravnava na naslednji 
seji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 15/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se del nepremičnine s parc. št. 105/12, k. o. 
Cirkulane proda v skladu s Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). Stroške odmere oz. parcelacije 
nosi predlagatelj odkupa. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 16/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se postavi ogledalo v križišču LC 456251-
Leskovec-Cirkulane in hišnim priključkom Pristava 1 (Ivan Kralj) ter izvede profiliranje 
dovozne ceste Pristava 25 (Zvonko Hercog) z nakladanjem odvečnega materiala. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 17/9/2020-13 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se ob sanaciji vozišča izvede pilotna stena z AB 
gredo. Sredstva za izvedbo niso zagotovljena v rebalansu Občine Cirkulane za leto 2020, 
preplastitev ceste JP 603491 se uvrsti v NRP in zagotovijo se sredstva v proračunu 2021. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A15.) 
Razno 

 
Županja je svetnike seznanila: 
- pričela so se dela na cesti Mali Okič-Slatina – utrjevanje brežine, preplastitev (Asfalti Ptuj 

d.o.o., Geodrill d.o.o.). Na zboru občanov Mali Okič-Slatina, ki je bil dne, 16. 9. 2020 se 
je imenoval gradbeni odbor; 

- objavljen je razpis za asfaltiranje cestnih odsekov v Paradižu (Zavec-Kodrič, Ban-
Križanec, Paradiž 45) in odsek Gradišča 77; 

- obnovo mostu Korenjak bo izvajalo podjetje ALMA SOL d.o.o., pogodbena vrednost 
znaša 120.000 eur; 

- podpisana je pogodba za dobavo solarnih svetilk – lokacija Dolane (ATRIVA d.o.o.), 
pogodbena vrednost znaša 11.000 eur;  

- v mesecu oktobru se bodo izvajala dela na pokopališču – postavitev panelne ograje 
(Ograje Rogina d.o.o.); 

- direktorica je svetnike seznanila s ponudbo (v kolikor obstaja interes oz. potreba) najema 
tehnice (tehtanje osne obremenitve vozil). Cena dnevnega najema tehnice in strokovno 
tehničnega osebja znaša 512 eur, strošek pa bi se delil sorazmerno glede na to, koliko časa 
se je nadzor izvajal v posamezni občini ne glede na število ugotovljenih prekrškov.  

- direktorica je še povedala, da smo sodelovali na natečaju Moja dežela – lepa in 
gostoljubna 2020. 

Simon Milošič je predlagal ureditev oz. odpravo vlage (zračniki) v spodnjih prostorih  mrliške 
vežice. 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 20. uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


