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Stran 1 

 
 
Številka: 011-16/2021-1 
Datum: 27. 5. 2021 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

18. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 19. 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, direktorica občinske uprave Nina Horvat, Milko 
Panikvar, komandir PP Gorišnica, Roman Kekec (LEA Spodnje Podravje), Mojca Zemljarič 
(Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 18. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
PREDLAGAN DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Zapisnik 17. redne seje; 
3. Zapisnik 6. dopisne seje; 
4. Poročilo o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Cirkulane za leto 2020; 
5. Celostna prometna strategija Občine Cirkulane – prva obravnava; 
6. Letni program dela NO Občine Cirkulane za leto 2021; 
7. Podelitev občinskih priznanj; 
8. Oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje v šolskem letu 2021/2022 ter poslovni čas in 

najmanjše število otrok v OE vrtec Cirkulane; 
9. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremični s parc. št. 261/5, k.o. 

Dolane; 
10. Odlok o porabi proračunske rezerve; 
11. Sprememba NRP Občine Cirkulane za obdobje 2021 - 2024; 
12. Prerazporeditev sredstev v proračunu Občine Cirkulane za leto 2021; 
13. Vprašanja in pobude; 
14. 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 01/5/2021-18 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A2.) 
Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
17. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/5/2021-18 
Potrdi se zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A3.) 
Zapisnik 6. dopisne seje 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
6. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 6. dopisne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 03/5/2021-18 
Potrdi se zapisnik 6. 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.) 

Poročilo o trendih varnostnih pojavov na območju Občine Cirkulane za leto 2020 
 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo komandirju PP 
Gorišnica, gospodu Milku Panikvaru, ki je podal kratko obrazložitev.  
Županja odpre razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Ivan Hemetek, Mitja Arbeiter. 
Razprava se je nanašala na nezakonite prehode meje v času turistične sezone (Florjan, 
Paradiž). 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/5/2021-18 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Poročilom o trendih varnostnih pojavov na 
območju občine Cirkulane za leto 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A5.) 
Celostna prometna strategija Občine Cirkulane – prva obravnava 

 
Celostno prometno strategijo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo 
predstavniku LEA Spodnje Podravje, gospodu Romanu Kekecu, ki je podal podrobno 
obrazložitev. Celostna prometna strategija občine Cirkulane je strateški dokument s katerim 
občina predstavi ukrepe, ki jih namerava dolgoročno izvesti. S strategijo je določeno 
učinkovito zaporedje ukrepov, s katerimi bomo dosegli celostne spremembe na področju 
potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin, zagotovili optimalne pogoje predvsem 
za pešce, kolesarje in uporabnike javnega potniškega prometa. To so ukrepi, ki vplivajo na 
boljšo kvaliteto življenja v sami občini, tako za sedanje generacije kot prihodnje.  
V ospredje strategije se postavlja ljudi in kakovost bivanja v urbanem okolju. Z mirujočim 
prometom se bodo spremenile življenjske navade ljudi, ki bodo posledično dvignile kakovost 
bivanja v primarnem okolju. Z novo infrastrukturo, ki bo prijazna za ljudi bo posledično 
vplivala na spremembe v gospodarstvu in turizmu v posameznih naseljih občine. 
Izkušnje drugih držav in mest nakazujejo koliko prednosti ima celostno prometno 
načrtovanje. Načrtovanje po meri ljudi je bistvenega pomena za kvalitetno preživljanje časa in 
za ohranjanje okolja. Z dobro vzpostavitvijo javnega prometa, kolesarstva in hoje so se 
spremenile navade ljudi. Ljudje so se začeli zavedati svoje okolice in kako pomembno je, da 
skrbimo za okolje, ter ga ne onesnažujemo z emisijami izpušnih plinov. Po drugi strani pa so 
se ljudje začeli več gibati in tako skrbeti za svoje zdravje.  
V Sloveniji je bila do sedaj v ospredje postavljena predvsem cestna infrastruktura in 
motorizirani promet. V načrtovanju so se precej zapostavljale trajnostne oblike mobilnosti kot 
so kolesarstvo, hoja in javni potniški promet. Občina Cirkulane želi to spremeniti in se je zato 
odločila, da skupaj z občani in strokovnjaki pripravi ukrepe, ki bodo postavili v ospredje 
trajno mobilnost. Tako bodo kolesarji in pešci dobili enakovreden položaj v prometu. 
Nadaljnji razvoj bo potekal v smeri sodobnih oblik električne mobilnosti, poudarek pa dajal 
na skupnih prevozih. Celostna prometna strategija pomeni prvi korak občine na poti k 
sodobnim načrtovalskim metodam in pristopom, ki aktivno vključuje širšo javnost. Mnenje 
občanov je pomembno pri ugotavljanju trenutnih pomanjkljivosti v prometu in v prihodnosti 
bo tudi pomembno vplivalo na razvoj trajnostne mobilnosti v občini Cirkulane. Sodobno 
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zasnovan prometni sistem, ki enakopravno obravnava pešce, kolesarje, potnike javnih 
prevozov in voznike motornih vozil, bo ponudil predvsem ranljivim skupinam, kot so otroci, 
starejši in invalidi, nove možnosti potovanja, dostopa, poslovnega udejstvovanja in 
kakovostnejšega bivanja v Občini Cirkulane. Zavedamo se, da brez avtomobila tudi v 
prihodnosti ne bo šlo, vendar se občina zavzema, da bo njihova uporaba postala čim bolj 
smotrna in racionalna. Razvoj mobilnosti temelji na načelih trajnostnega razvoja in se 
osredotoča na zmanjševanje onesnaževanja, povečuje socialno vključenost in izboljšuje 
položaj prebivalcev občine. Trajnostna mobilnost na dolgi rok pomeni zmanjšanje škodljivih 
izpustov in hrupa, ki jih povzroča motorni promet, izboljšanje prometne varnosti in 
prispevanje k kakovostnejšemu življenjskemu okolju. 
S sprejetjem celostne prometne strategije Občina Cirkulane želi prispevati k razvoju 
dolgoročne urbane mobilnosti. Njen namen je: 
- izboljšati prometno infrastrukturo; 
- izboljšati varnost pešcev in kolesarjev; 
- izboljšati kakovost življenja v urbanem okolju; 
- boljša dostopnost do delovnih mest in ohranjanje le teh znotraj same občine; 
- strmenje k razvoju turizma; 
- zmanjšanje emisij in toplogrednih plinov; 
- povezanost z ostalimi občinami v regiji ter s sosednjo Hrvaško ( povezanost s kolesarskimi 
potmi); 
- izboljšati podobo občine. 
Županja odpre razpravo. 
Razpravljali sta svetnici Mira Petrovič in Danica Ranfl.  
Predsednik Odbora za okolje in prostor je povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano 
točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme CPS Občine 
Cirkulane. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/5/2021-18 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Celostno prometno strategijo Občine Cirkulane po 
skrajšanem postopku. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 
 
 

A6.) 
Letni program dela NO Občine Cirkulane za leto 2021 

 
Letni program so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev.  
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/5/2021-18 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani seznanitvi z Letnim nadzornim programom NO 
Občine Cirkulane za leto 2021. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A7.) 

Podelitev občinskih priznanj 
 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Ivan Hemetek 
je  podal predloge za podelitev priznanj Občine Cirkulane v letu 2021: 

1. za Veliko bronasto priznanje Občine Cirkulane:  
Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane. 

2. za Plaketo Občine Cirkulane: 
Janez Jurgec, Cirkulane 81, 2282 Cirkulane, 
Anton Bratušek, Cirkulane 44 b, 2282 Cirkulane. 

Županja je povedala, da bo podelila Županjino priznanje Damjanu Kokolu. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/5/2021-18 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, 
imenovanja in priznanja z dne 19. 5. 2021 za podelitev priznanj Občine Cirkulane v letu 2021. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A8.) 
Oblikovanje oddelkov predšolske vzgoje v šolskem letu 2021/2022 ter poslovni čas in 

najmanjše število otrok v OE vrtec Cirkulane 
 
Vlogo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Zavod 
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč je za OE vrtec Cirkulane skladno s Pravilnikom o normativih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je na Občino Cirkulane kot ustanoviteljico zavoda 
prosil za soglasje k oblikovanju oddelkov predšolske vzgoje in k povečanju najvišjega števila 
otrok v dveh oddelkih v OE vrtec Cirkulane v šolskem letu 2021/2022, k soglasju poslovnega 
časa in najmanjšega števila otrok v OE vrtec Cirkulane. OE vrtec Cirkulane je prejel 72 vlog 
za vpis otrok v vrtec v šolskem letu 2021/2022. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/5/2021-18 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep o potrditvi oblikovanja oddelkov predšolske 
vzgoje in k povečanju najvišjega števila otrok v enem oddelku OE vrtca Cirkulane v šolskem 
letu 2021/2022 ter k poslovnemu času in najmanjšemu številu otrok v OE vrtec Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A9.) 
Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremični s parc. št. 261/5, k.o. 

Dolane 
 
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 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/5/2021-18 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremični s parcelno št. 261/5, k.o. 462-
Dolane (ID 6876716), pri kateri je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba javnega dobra. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A10.) 
Odlok o porabi proračunske rezerve 

 
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Občina 
Cirkulane namerava črpati državna sredstva za PLAZ GRADIŠČA - SANACIJA PLAZU IN 
STABILIZACIJA CESTE LC 102151 GRADIŠČA 21, predračunska vrednost po 
projektantski oceni znaša 796.675,34 EUR z DDV. Država krije 100 % upravičenih stroškov 
gradnje brez DDV.  Pred črpanjem teh sredstev pa mora občina izkazati porabo sredstev 
rezerve proračuna občine Cirkulane v višini 1,5 % prihodkov proračuna v letu 2021, kar se s 
sprejemom tega odloka tudi realizira. 
Predlog odloka sta obravnavala Odbor za okolje in prostor in finance. Predsednika odborov 
sta podala občinskemu svetu predlog sklepa, da sprejme odlok o porabi proračunske rezerve. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 10/5/2021-18 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o porabi proračunske rezerve. Sredstva 
proračunske rezerve se lahko v letu 2021 porabijo do višine 27.093,15 EUR za Modernizacijo 
ceste in stabilizacijo brežine na LC 102201-Brezovec  (ocenjena vrednost pilotna stena in 
asfaltiranje ceste v dolžini 60 m znaša skupaj 60.911,18 EUR z DDV). 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A11.) 
Sprememba NRP Občine Cirkulane za obdobje 2021 - 2024 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev. 
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Predlog odloka sta obravnavala Odbor za okolje in prostor in finance. Predsednika odborov 
sta podala občinskemu svetu predlog sklepa, da sprejme sklep o spremembi NRP Občine 
Cirkulane za obdobje 2021 – 2024. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 11/5/2021-18 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o spremembi NPR Občine Cirkulane za 
obdobje 2021 - 2024. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A12.) 
Prerazporeditev sredstev v proračunu Občine Cirkulane za leto 2021 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev. Občina sme prevzemati obveznosti v breme projekta, ki je vključen v NRP samo 
do zneskov, ki za projekt ne presegajo veljavnega proračuna. Skladno s predlaganim sklepom 
o spremembi NRP Občine Cirkulane za obdobje 2021 – 2024 je potrebno ustrezno spremeniti 
tudi Proračun Občine Cirkulane za leto 2021. Prerazporeditev sredstev iz proračunskih 
postavk, kot izhaja iz sklepa, je potrebna zaradi izvedbe projektov iz naslova ureditve 
prometne infrastrukture in vrednostno znaša skupaj 284.500,00 €. Prerazporeditev se izvaja 
znotraj istega proračunskega poglavja št.13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA 
IN KOMUNIKACIJE. 
Predlog sklepa je obravnaval Odbor za javne finance. Predsednica Danica Ranfl je povedala, 
da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo 
občinskemu svetu, da sprejme Sklep o prerazporeditvi sredstev. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 12/5/2021-18 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o prerazporeditev sredstev v proračunu Občine 
Cirkulane za leto 2021. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A13.) 
Vprašanja in pobude 

 
Pobud in vprašanj ni bilo. 
 

A14.) 
Razno 

 
Županja je svetnike seznanila: 

- dne, 4. 6. 2021 ob 18. uri slavnostna seja; 
- dne, 7. 6. 2021 obisk Ministra za delo; 
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- dne, 10. 6. 2021 otvoritev obnovljene trgovine Mercator; 
- na lokaciji Park dediščine – dela potekajo po planu; 
- pripravlja se idejna zasnova za gradnjo objektov za starejše (pri sv. Katarini); 
- pripravljajo se projekti za energetsko sanacijo vrtca (ureditev podstrešja oz. 

mansarde); 
- podpis pogodbe sanacija plazu Gradišča; 
 

 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 20.30 uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


