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Številka: 011-6/2020 
Datum: 23. 4. 2020 

 
ZAPISNIK 

3. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, 
ki je potekala od 17. 4. 2020 do 23. 4. 2020 po elektronski pošti. 

 
 

3. dopisna seja je potekala v dneh od 17. 4. 2020 do 23. 4. 2020. 
 
DNEVNI RED:  

1. Delni načrt zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Cirkulane – 
Sklep o potrditvi; 

2. Sklepi županje sprejeti v času epidemije COVID-19 – Sklep o potrditvi; 
3. Sklep o poplačilu presežka odhodkov nad prihodki za leto 2018 s strani 

ustanovitelja in o prenosu sredstev v proračunu za OE Vrtca Cirkulane OŠ 
Cirkulane-Zavrč – Sklep o potrditvi; 

4. Sklep o povečanju sredstev za oprostitve komunalnega prispevka – Sklep o 
potrditvi; 
 

Svojo odločitev so svetniki posredovali po e – pošti.  

Županja Antonija Žumbar je na podlagi prispelih glasov ugotovil, da je bila seja sklepčna, ter 
da so svetniki in svetnici veljavno glasovali o naslednjih sklepih:  

 

Sklep 01/4/2020-3 
Občinski svet občine Cirkulane potrdi Delni načrt zaščite in reševanja pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v 
Občini Cirkulane, opr. št. 842-1/2020, z dne 14. 3. 2020. 

  
Sklep je bil sprejet. 
Glasovalo je 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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Sklep 02/4/2020-3 
Občinski svet občine Cirkulane potrdi sklep županje Občine Cirkulane o odreditvi prepovedi 
uporabe odprtega ognja opr. št. 007-17/2020 z dne 17. 3. 2020 in sklep o spremembi 
navedenega sklepa opr. št. 007-18/2020 z dne 24. 3. 2020. 

  
Sklep je bil sprejet. 
Glasovalo je 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Sklep 03/4/2020-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki 
(primanjkljaj) v višini 7.748,15 eur, ki ga izkazuje OŠ Cirkulane-Zavrč za OE Vrtec 
Cirkulane za leto 2018, pokrije iz sredstev proračuna Občine Cirkulane. Sredstva iz prvega 
odstavka tega sklepa se pokrije iz proračunske postavke 190201 Vrtec Cirkulane, konto 
411921. Proračunska postavka 190201 Vrtec Cirkulane, konto 411921 se poveča za enak 
znesek z rebalansom proračuna za leto 2020. 

  
Sklep je bil sprejet. 
Glasovalo je 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Sklep 04/4/2020-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o povečanju sredstev za oprostitev 
komunalnega prispevka. Povišanje sredstev se vključi v rebalans proračuna za leto 2020. 

  
Sklep je bil sprejet. 
Glasovalo je 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Seja je bila zaključena v četrtek, 23. 4. 2020, do 15.00 ure.  

 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja Občine Cirkulane, 
                                                                                                       Antonija Žumbar 


