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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o seznanitvi Poročila izvajanja gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 2019 – Čisto 
mesto Ptuj d.o.o. 

 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17)  in v 
skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) 
predlagam občinskemu svetu sprejem predlog Sklepa o seznanitvi Poročila izvajanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 2019 – Čisto mesto Ptuj 
d.o.o          
 
 
                                                                                                             Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog Sklepa o seznanitvi Poročila izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 2019 – Čisto mesto Ptuj d.o.o. 

- Poročilo Čisto mesto Ptuj d.o.o. 
 

 



Predlog 

 
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17)    
je Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 11. redni seji, dne 28. 5. 2020 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P  
 
1.  

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. 

2.  
Ta sklep začne veljata z dnem sprejema. 

 
 

Številka: 007-32/2020 
Datum: 28.05.2020   

 
  __________________________________________________________________________ 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

 
 
Na podlagi 26. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane je koncesionar dolžan poročati 
koncedentu o izvajanju koncesije. 
 
Pravna podlaga: 

- 26. člen Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane,  

- Statut Občine Cirkulane. 
 

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme sklep v predloženi obliki. 
                                                                                        
                  
                                                                                                         Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 


