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Številka: 011-7/2020-1 

Datum: 29. 5. 2020 

 

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

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

11. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v četrtek, 28. 5. 2020, ob 18. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 

 

Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 

Krajnc, Danica Ranfl, Ivana Glavica, Mira Petrovič in Mitja Arbeiter. 

 

Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, 

računovodkinja Ana Petrovič, član NO Jožef Klinc, ravnateljica in računovodkinja OŠ 

Cirkulane-Zavrč, Suzana Petek in Irena Semenič, direktor CSD Spodnje Podravje, mag. 

Miran Kerin, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj), Slavica Pičerko (Večer) in zapisničarka 

Mihaela Fridauer. 

 

Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 11. redni seji občinskega sveta občine 

Cirkulane. 

 

DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 

3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 

4. Poročilo o realizaciji sklepov; 

5. Letno poročilo OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 – Predlog sklepa o seznanitvi; 

6. Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ Cirkulane-Zavrč za OE vrtec Cirkulane za leto 2020 

– Predlog sklepa o potrditvi; 

7. Letno poročilo CSD o izvajanju pomoči na domu  - Predlog sklepa o seznanitvi; 

8. Letno poročilo CSD Spodnje Podravje za program »Varna hiša« - Predlog sklepa o 

seznanitvi; 

9. Cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja 

cene storitve pomoči na domu  - socialne oskrbe za leto 2020 – Predlog sklepa o potrditvi; 

10. Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2019 – Predlog sklepa o potrditvi; 

11. Letno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019 – Predlog sklepa o seznanitvi; 

12. Letno poročilo Knjižnice Ivana Potrča za leto 2019 – Predlog sklepa o seznanitvi; 

13. Letno poročilo KPP d.d. o izvajanju gospodarske javne službe vodooskrbe za leto 2019 – 

Predlog sklepa o potrditvi; 

14. Letno poročilo ČMP d.o.o. o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za 

leto 2019 – Predlog sklepa o potrditvi; 

15. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 

in o njihovih učinkih – Predlog sklepa o potrditvi; 
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16. Letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela SOU v Spodnjem Podravju v letu 2019 

– Predlog sklepa o seznanitvi; 

17. Program dela SOU v Spodnjem Podravju za leto 2020 – Predlog sklepa o potrditvi; 

18. Sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja – Predlog sklepa o seznanitvi; 

19. Sklep županje, sprejet v času epidemije COVID-19 – Predlog sklepa o potrditvi; 

20. Vloge in pobude občanov in drugih subjektov;  

21. Razno. 

 

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.  

Drugih dopolnitev ni bilo. 

 

Županja je predlagala glasovanje: 

Sklep 01/5/2020-11 

Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A2.) 

Potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

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

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

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 02/5/2020-11 

Potrdi se zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A3.) 

Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

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

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

 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

  

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

naslednji sklep: 
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Sklep 03/5/2020-11 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A4.) 

Poročilo o realizaciji sklepov 

 

Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 10. 

redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane in na 3. dopisni seji Občinskega sveta Občine 

Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin.  

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 04/5/2020-11 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A5.) 

Letno poročilo OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 – Predlog sklepa o seznanitvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je besedo predala 

ravnateljici OŠ, Suzani Petek. Na kratko je povedala, da je letno poročilo sestavljeno iz 

poslovnega in računovodskega poročila. Na kratko je predstavila (PowerPoint predstavitev) 

dejavnosti in projekte, ki so jih izvedli v letu 2019. 

Pridružil se je svetnik Ivan Hemetek. 

Županja odpre razpravo. Ravnateljici postavi vprašanje, zakaj imamo toliko otrok vključenih 

v OŠ dr. Ljudevita Pivka. 

Ravnateljica je podala odgovor, da smo o tem že govorili na eni izmed sej v lanskem letu. O 

prestopu otroka v OŠ dr. Ljudevita Pivka s prilagojenim programom, ne odloča učitelj ali 

ravnatelj, ampak so zato strokovne službe – Zavod RS Slovenije za šolstvo in medicina dela. 

Razpravljali so svetniki: Simon Milošič, Mira Petrovič, Ivan Hemetek. 

Razprava se je nanašala na število naših otrok, ki so vključeni v OŠ dr. Ljudevita Pivka. 

 

Županja je predala besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter je 

povedal, da so se člani odbora seznanili s predlagano točko dnevnega reda in predlagajo 

občinskemu svetu, da potrdi sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ Cirkulane-Zavrč za 

leto 2019. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 05/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom OŠ Cirkulane-Zavrč za 

leto 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A6.)  

Akt o sistemizaciji delovnih mest OŠ Cirkulane-Zavrč za OE vrtec Cirkulane za leto 

2020 – 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 soglasno predlagajo občinskemu 

svetu, da poda soglasje k sistemizaciji delovnih mest. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 06/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane podaja soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Javnem 

vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Cirkulane - Zavrč, OE Vrtec Cirkulane z dne 

16. 5. 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A7.)  

Letno poročilo CSD o izvajanju pomoči na domu  - Predlog sklepa o seznanitvi; 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo direktorju 

CSD mag. Miranu Kerinu, ki je podal kratko obrazložitev. 

Z Letnim poročilom CSD se je seznanil Odbor za negospodarske dejavnosti, ter soglasno 

predlagajo občinskemu svetu, da potrdi sklep o seznanitvi. 

Razprave ni bilo. 

  

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 07/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Poročilom CSD Spodnje Podravje o izvajanju 

pomoči na domu – socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A8.)  

Letno poročilo CSD Spodnje Podravje za program »Varna hiša« - Predlog sklepa o 

seznanitvi; 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo direktorju 

CSD mag. Miranu Kerinu, ki je podal kratko obrazložitev. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 08/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Poročilom programa »Varna hiša Ptuj« za 

leto 2019. 



Zapisnik 11. redne  seje Občinskega sveta Občine Cirkulane  

Stran 5 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A9.)  

Cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja 

cene storitve pomoči na domu  - socialne oskrbe za leto 2020 – 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 soglasno predlagajo občinskemu 

svetu, da potrdi cene storitev pomoči družini na domu v predlagani obliki. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 09/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči 

družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini 

na domu – socialne oskrbe za leto 2020 v predlagani obliki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A10.)  

Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2019 – Predlog sklepa o potrditvi 

 

Županja je podala kratko obrazložitev. Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razvidno, da je 

občina Cirkulane v letu 2019 dosegla prihodke v višini 2.419.010 EUR in odhodke v višini 

2.180.793 EUR. Razlika je pozitivna in znaša 238.218 EUR. Glede na rebalans 2019 je bila 

realizacija pri prihodkih 98%, realizacija pri odhodkih pa 87%. V letu 2019 je občina pri 

MGRT pridobila povratna sredstva v višini 116.602 EUR, ki jih je namenila za financiranje 

»Preplastitev LC 102111 Lovski dom – Gruškovec«. Sredstva se pričnejo vračati v letu 2021. 

Skupna zadolžitev iz naslova povratnih sredstev pri MGRT na dan 31.12.2019 tako znašala 

398.457 EUR. 

Na transakcijskem računu občine je na dan 31.12.2019 ostalo 633.993 EUR. Od tega so 

sredstva v višini 25.960 EUR sredstva rezerv. Na podlagi Zakona o fiskalnem pravilu je bil po 

zaključnem računu za leto 2019 ugotovljen presežek po fiskalnem pravilu v višini 173.781 

EUR. O porabi presežka odloča občinski svet. 

V letu 2019 so bili skupni prihodki proračuna Občine Cirkulane realizirani v višini 2.419.010 

EUR, kar pomeni 98% načrtovanih prihodkov za leto 2019. 

Zaključni račun proračuna za leto 2019 so obravnavali pristojni odbori.  

Predsedniki Odbora za okolje in prostor, Odbora za negospodarske dejavnosti, Odbora za 

gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo in Odbora za javne finance 

predlagajo Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme Zaključni račun proračuna 

Občine Cirkulane za leto 2019 v predlagani obliki. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 10/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 

2019. 
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Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A11.) 

Letno poročilo OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019 – 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 soglasno predlagajo občinskemu 

svetu, da sprejme sklep o seznanitvi z Letnim poročilom OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 11/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom OŠ dr. Ljudevita Pivka za 

leto 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A12.) 

Letno poročilo Knjižnice Ivana Potrča za leto 2019 – Predlog sklepa o seznanitvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da med 

pomembnejše dogodke spada nakup in otvoritev bibliobusa. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 12/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom 2019 Knjižnice Ivana 

Potrča Ptuj. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A13.) 

Letno poročilo KPP d.d. o izvajanju gospodarske javne službe vodooskrbe za leto 2019 – 

Predlog sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je odprla razpravo. 

Razpravljala je svetnica Mira Petrovič. Razprava se je nanašala na slabo kvaliteto vode in 

presežene vrednosti atrazina v vodi.  

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

 

Sklep 13/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se  seznani s Poročilom koncesionarja o izvajanju 

gospodarske javne službe vodooskrbe v Občini Cirkulane za leto 2019 – Komunalno podjetje 

Ptuj d.d. 
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Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A14.) 

Letno poročilo ČMP d.o.o. o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki za 

leto 2019 – Predlog sklepa o potrditvi; 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

 

Sklep 14/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se  seznani s Poročilom Poročila izvajanja gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 2019 – Čisto mesto Ptuj 

d.o.o. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A15.) 

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega 

koncepta in o njihovih učinkih – Predlog sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 15/5/2020-11 

Občinski svet potrjuje Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 

energetskega koncepta in o njihovih učinkih, z dne 10. 4. 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A16.) 

Letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela SOU v Spodnjem Podravju v letu 

2019 – Predlog sklepa o seznanitvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

 

Sklep 16/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se seznani z Letnim poročilom o doseženih ciljih in rezultatih 

dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A17.) 

Program dela SOU v Spodnjem Podravju za leto 2020 – Predlog sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 17/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Program dela Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju za leto 2020, št. 410-237/2019 z dne 27. 2. 2020, 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 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A18.) 

Sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja – Predlog sklepa o seznanitvi 

 

Sklepe so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 18/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja v 

zvezi z reko Dravo, prostorskim razvojem, financiranjem OŠ dr. Ljudevita Pivka in skupnim 

vodovodnim sistemom Spodnje Podravje. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A19.) 

Sklep županje, sprejet v času epidemije COVID-19 – Predlog sklepa o potrditvi 

 

Sklepe so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 19/5/2020-11 

Potrdi se sklep županje Občine Cirkulane o preklicu odredbe o prepovedi uporabe odprtega 

ognja v naravnem okolju območja Občine Cirkulane, opr. št. 007-17/2020, z dne 17. 3. 2020 

in sklepa o spremembi te odredbe, opr. št. 007-18/2020, z dne 24. 3. 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A20.) 

Vloge in pobude občanov in drugih subjektov 

 

Županja je predala besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor, kateri je obravnaval 

prejete vloge. 

Franc Milošič je povedal, da so člani odbora obravnavali predloge Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu, glede postavitve prometne signalizacije.  

Glede uvedbe »cone 30« v centru Cirkulan so člani odbora sprejeli, da se na naslednji 

sestanek odbora povabi predsednika SPV Občine Cirkulane. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 20/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se postavijo znaki ob LC 102131-Pristava 5 - PZ 

2105 ob mostu (pri Vidovič) prednost vozil iz nasprotne smeri in PZ 2106 prednost pred 

vozili iz nasprotne smeri (odvzem prednosti iz smeri Paradiža). 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 21/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se postavijo stebrički (pred gostilno Žiga in pred 

prehodom za pešce pri pošti) v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 22/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da se prometna signalizacija glede hitrosti na cesti 

LC 102101-Cirkulane-Pestike-Zavrč (Lovski dom), ne spreminja. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

Člani odbora so obravnavali vlogo Občine Zavrč z dne, 6. 4. 2020, za postavitev znakov 

»uporaba snežnih verig« na strmih delih lokalnih cest LC 102081-Borl-Zavrč, LC 102091-

Dolane-Zavrč ter LC 102101-Cirkulane-Pestike-Zavrč v območju Občine Cirkulane. Člani 

odbora se ne strinjajo s predlogom Občine Zavrč. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 23/5/2020-11 

Občinski svet Občine Cirkulane ne potrjuje postavitve PZ »uporaba snežnih verig« ob 

lokalnih cestah LC 102081-Borl-Zavrč, LC 102091-Dolane-Zavrč ter LC 102101-Cirkulane-

Pestike-Zavrč v območju Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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Županja je svetnike seznanila: 

- v petek, 5. 6. 2020, obisk ministra za infrastrukturo v Občini Videm; 

- podpisali smo pogodbi za preplastitev ceste Dolane ADK-Meglošak in asfaltiranje 

ceste Gradišča-Vegan-Maroh ter obnova ceste Cirkulane. Dela bo izvajalo podjetje 

Asfalti Ptuj; 

- sanacija plazu v Paradižu se odmika, saj sredstev na MOP ni, čakajo na rebalans 

državnega proračuna; 

- obnovljen bo most v Medribniku – Korenjak, ki ga bomo sanirali sami, projekte že 

imamo; 

- obnovili bomo cesto Medribnik-Cirkulane (2 mostova) na račun večje glavarine, del 

sredstev bomo zagotovili sami iz proračuna; 

- v mesecu juniju bodo na območju Občine Cirkulane vaje Slovenske vojske – 

PRESKOK 2020; 

- podpisana je pogodba za obnovo gradu Borl – čakamo termin za obisk na Ministrstvu 

za kulturo; 

- urejanje vodotokov v Dolanah (pri EPC Dolane); 

- pripravljeni so projekti za obnovo pokopališča (postavitev žarnih spomenikov in 

prostora za raztros pepela, dograditev nadstrešnice  pri mrliški vežici ter ureditev 

dovoza), gremo v postopek zbiranja ponudb; 

- ob občinskem prazniku se bodo izobesile zastave, pripravlja se kratek video ter 

nagovor občanom, ki se bo poslal na gospodinjstva; 

- odvoz salonitnih plošč iz narave;  

- sanirali bomo odvodnjavanje na športnem igrišče (prerazporeditev sredstev občinski 

praznik, časopis in zimska služba); 

- ob potrditvi pridobivanja finančnih sredstev iz razpisa LAS, bomo pričeli z urejanjem 

Parka dediščine; 

Ivan Hemetek je vprašal, glede EPC Dolane, roki, podaljšanje rokov, itd.. ter ali se je kaj 

razmišljalo o kakršni koli subvenciji-pomoči gostincem v času epidemije. Predlog, da se 

jih oprosti plačila NUSZ. 

Razvije se razprava glede EPC Dolane. 

Hermana Krajnc je zanimalo koliko imamo javnih delavcev. 

Županja je povedala, da v tem času ni bilo potrebe po javnih delavcih, saj je bila 

razglašena epidemija in s tem ukrepi, zato stroški iz naslova javnih del, ki bi jih v tem 

primeru imeli, niso upravičeni. Prav tako so se zaradi  epidemije vsi postopki ustavili. 

Skupaj bodo 4 javni delavci. 

  

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 21. uri. 

 

Zapisala: 

Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 

                                                                                                           Antonija Žumbar  


