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Številka: 011-21/2021 
Datum: 25. 8. 2021 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

3. izredne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v sredo, 25. 8. 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, Ivan Glavica in Herman Krajnc. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, referent 
za infrastrukturo Ivan Stopajnik, delavec OU Miran Kozel in zapisničarka Ana Petrovič. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 3 izredni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
PREDLAGAN DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Pregled aktivnosti za aktualno in prihodnje proračunsko leto 
3. Razno. 

 
 

 
A1.) 

Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda 
 
V skladu s 46. členom Poslovnika Občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je bilo na seji 
prisotnih vseh 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 01/8/2021-3 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A2.) 
Pregled aktivnosti za aktualno in prihodnje proračunsko leto 

 
Županja Antonija Žumbar je besedo predala uslužbencema OU Ivanu Stopajniku in Miranu 
Kozelu, ki sta predstavila že izvedene in še potrebne aktivnosti v zvezi z vzdrževanje 
občinskih cest in javnih poti.  
Posebej je bil izpostavljen problem obrezovanja grmovnic in dreves ob cestah. Občinski svet 
predlaga, da se opozori občane, da so kot lastniki zemljišč dolžni obrezovati drevje, ki moti 
vidljivost in ogroža udeležence v prometu.  Županja naroči delavcem OU, da se naredi popis 
odsekov cest ob katerih so opozorila potrebna.  
V nadaljevanju so svetniki opozorili na pripombe občanov na košnjo. Glede na visok strošek 
košnje se postavi vprašanje ali se naj v bodoče še naprej kosti 2 krat letno. Svetniki se 
strinjajo, da se kosi kot do sedaj: lokalne ceste 2 -krat letno in javne poti 1-krat letno. 
 
V nadaljevanju županja seznani svetnike z začetkom in potekom investicij: 

- Plaz Gradišča 
- Sanacija mostu Kokol 
- Asfaltiranje 9 odsekov cest 
- Asfaltiranje ceste Pohorje 
- Preplastitev in stabilizacija ceste Gruškovec 
- Park dediščine. 

 
Svetnike se obvesti o podani pobudi s strani policije po montaži zaščitne mreže ob cesti 
Meglovšak. Svetniki se strinjajo, da se mreža montira. v kolikor to dopuščajo sredstva 
namenjena za vzdrževanje cest, ob cesti se postavi prometni znak za kamenje na cesti. 
 
V nadaljevanju je županja predstavila aktivnosti in projekte h katerim smo že ali še 
nameravamo pristopiti: 

- Projektiranje vrtec – podstrešje 
- Projektiranje prizidek šola 
- Projektiranje Vas Katreja 
- Projektiranje vodovodnega sistema Sp. Podravje 
- Projektiranje kolesarskih poti 
- optično omrežje RUNE 
- Borl, 
- cesta Medribnik – Cirkulane z obnovo  mostov. 

 
 
Županja predstavi nadaljevanje aktivnosti za spremembo prostorskega plana in ureditve 
okolice Parka dediščine ter svetnike seznani  z nameravano nabavo opreme za kulturno 
dvorano. 
 
Svetnikom je bila predstavljena pobuda OŠ Cirkulane za zagotovitev dodatnega kombija za 
prevoz otrok iz šole. Na letni ravni bi strošek dodatnega prevoza znašal okrog 19.000 EUR.  
Ob koncu razprave so svetniki odločali o financiranju 2. dodatnega kombija za prevoz otrok 
in glasovali: proti: 9 svetnikov, za: 0 svetnikov, tako je bil izglasovan sklep, da se pobuda OŠ 
ne sprejme. 
 
Direktorica občinske uprave Nina Horvat je prisotne seznanila s projektom Turistična 
destinacija Haloze in projektom Naša Drava. 
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Sledila je razprava o zaraščanju zemljišč v občini Cirkulane in gradnji v EPC Cirkulane. 
Svetniki so dali pobudo, da se pozove investitorja G. Tuška, ki z gradnjo še ni pričel, da poda 
pisno namero o gradnji. 
 
Glede na vprašanje županje o odpisu dolga A. Arnečič  za nabavo stanovanjskega kontejnerja 
so se svetniki strinjali, da se dolg gospe Arnečič ne odpiše. 
 
Svetnik Mitja Arbeiter je podal predlog, da se za občino Cirkulane naredi projekt javne 
razsv1tljave. 
 
Podžupanja Danica Ranfl je predstavila program predvidene strokovne ekskurzije. 
 
 
 

A3.) 
Razno 

 
Pod 3. točko dnevnega reda ni bilo dodatnih predlogov, pobud ali razprav. 
 
 
 

 
 

 
Seja se je zaključila ob 21.30 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Ana Petrovič 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


