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Številka: 011-11/2021-1 
Datum: 30. 4. 2021 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

17. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v četrtek, 29. 4. 2021, ob 17. uri v Kulturni dvorani 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, Matej 
Toplak (Komunalno podjetje Ptuj), Sašo Kodrič (Čisto mesto Ptuj), Mojca Zemljarič (Radio 
Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 17. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
PREDLAGAN DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Poslovno poročilo OŠ Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020; 
4. Letno poročilo Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2020; 
5. Poročilo o izvajanju pomoči na domu – socialne oskrbe za leto 2020; 
6. Izbor prednostnih poklicev za JR po Pravilniku o štipendiranju dijakov v Občini 

Cirkulane za šolsko leto 2020/2021; 
7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in o njihovih učinkih za 

leto 2020; 
8. Poročilo KPP o izvajanju gjs vodooskrbe v Občini Cirkulane za leto 2020; 
9. Poročilo ČMP o izvajanju gjs ravnanje z odpadki za leto 2020; 
10. Poročilo o delu SOU Spodnje Podravje v letu 2020; 
11. Vprašanja in pobude občanov; 
12. 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.  
Dopolnitev ni bilo. 
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Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/4/2021-17 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A2.) 
Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
16. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/4/2021-17 
Potrdi se zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 16. 
redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. Povedala je, da se je go. Antoniji Arnečič postavil bivalni kontejner, GT 
Gorsko je podal vlogo za odpoved pogodbe – EPC Dolane, zaključen je razpis za sanacijo 
plazu v Gradiščah, pripravlja se razpis za sanacijo mostu v Dolanah. 
Seji se pridruži svetnik Ivan Hemetek. 
Županja je predlagala, da se točki 8. in 9. dnevnega reda obravnavata pred ostalimi, zaradi 
poročevalcev. 
 

A8.) 
 Poročilo KPP o izvajanju gjs vodooskrbe v Občini Cirkulane za leto 2020 
 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo predstavniku 
Komunalnega podjetja Ptuj, gospodu Mateju Toplaku, ki je podala kratko obrazložitev.  
Županja odpre razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Simon Milošič, Danica Ranfl. 
Razprava se je nanašala na visoke vrednosti atrazina v vodi, na veliko okvar na hišnih 
priključkih, izgube vode, itd…Matej Toplak je povedal, ekipa išče defekte in se odpravljajo, 
vendar se izgube ne zmanjšujejo (dotrajano omrežje). Povedal je še, da se bo na našem 
območju pričela vgradnja elektronskih števcev. 
Na Komunalno podjetje Ptuj se pošlje dopis za podatek oziroma obrazložitev glede visoke 
vsebnosti atrazina na območju občine Cirkulane (zakaj in kakšne so možnosti za zmanjšanje) 
in zakaj prihaja do defektov na omrežju in s tem povezane povečane porabe vode. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 03/4/2021-17 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Poročilom koncesionarja o izvajanju 
gospodarske javne službe vodooskrbe v Občini Cirkulane za leto 2020 – Komunalno podjetje 
Ptuj d.d. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A9.) 
Poročilo ČMP o izvajanju gjs ravnanje z odpadki za leto 2020 

 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo predstavniku Čistega 
mesta Ptuj, gospodu Sašu Kodriču, ki je podal kratko obrazložitev.  
Županja odpre razpravo. 
Razpravljal je svetnik Ivan Hemetek, ki je predlagal, daljši delovni čas zbirnih centrov, npr. 
Videm – je zelo malo odprt.  
Na podjetje Čisto mesto Ptuj se pošlje dopis, da bi se delovni čas v zbirnem centru Videm 
podaljšal oz. prilagodil potrebam občanov (daljši delovni čas).  
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/4/2021-17 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Poročilom izvajanja gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 2020 – Čisto mesto Ptuj d.o.o. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 
 
 

A3.) 
Poslovno poročilo OŠ Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020 

 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Poročilo 
je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila in razdeljeno na splošni in posebni 
del. V splošnem delu je predstavljeno delo in organiziranost šole. V posebnem delu 
Poslovnega poročila so podrobneje opisani doseženi cilji in rezultati, kazalci in kazalniki 
uspešnosti izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, projekti in drugo. Računovodsko 
poročilo je sestavljeno iz bilance stanja in izkazov prihodkov in odhodkov za leto 2020.  
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/4/2021-17 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Poslovnim poročilom Osnovne šole dr. 
Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2020. 
 



Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane  

Stran 4 

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

A4.) 
Letno poročilo Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2020 

 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. V skladu 
z Zakonom o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje 
občane. Občina Cirkulane zagotavlja knjižnično dejavnost preko Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
ter s potujočo knjižnico – bibliobusom, ki je zelo dobro obiskan. Občina Cirkulane knjižnično 
dejavnost izvaja na podlagi sklenjene pogodbe ter v skladu z letnim programom dela in 
finančnim načrtom za posamezno proračunsko leto. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/4/2021-17 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom 2020 Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A5.) 
Poročilo o izvajanju pomoči na domu – socialne oskrbe za leto 2020 

 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Po 
podatkih za Občino Cirkulane je v letu 2020 storitev pomoč na domu 7 mesecev koristilo 5 
uporabnikov, 4 mesece 4 uporabniki in 1 mesec 3 uporabniki. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/4/2021-17 
Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil s Poročilom o izvajanju pomoči na domu – 
socialne oskrbe za obdobje 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A6.) 
Izbor prednostnih poklicev za JR po Pravilniku o štipendiranju dijakov v Občini 

Cirkulane za šolsko leto 2020/2021 
 
Županja je povedala, na prejšnji seji je občinski svet sprejel Pravilnik o štipendiranju dijakov 
v Občini Cirkulane. V skladu s 4. členom Pravilnika je potrebno izbrati dva prednostna 
deficitarna poklica za štipendije. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/4/2021-17 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da imajo prednost za štipendijo vlagatelji, ki se 
šolajo za sledeča dva deficitarna poklica: 
- elektrikar, 
- avto-serviser. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A7.) 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in o njihovih učinkih za 

leto 2020 
 
Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Občina 
Cirkulane je v letu 2009 sprejela Lokalni energetski koncept (LEK), ki je strateško izvedbeni 
dokument, ki celovito analizira stanje na področju energetske oskrbe in porabe energije ter 
predlaga možnosti nadaljnjega razvoja na območju lokalne skupnosti. Na podlagi analize se 
ugotovijo šibke točke in pomanjkljivosti oskrbe in rabe energije po različnih porabnikih, ter 
potenciali in možni scenariji novih energetskih rešitev. Poudarek je na spodbujanju učinkovite 
rabe energije, ter iskanja možnosti izrabe lokalnih obnovljivih virov energije, kar povečuje 
zanesljivost oskrbe lokalne skupnosti in se hkrati odraža v zmanjševanju emisij in 
onesnaževanju okolja. Dodatno pa je cilj LEK-a povečanje ozaveščenosti in informiranosti 
javnosti in drugih porabnikov energije, saj je zavedanje o možnih spremembah in prihrankih 
ključno za napredek na tem področju. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/4/2021-17 
Občinski svet potrjuje letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o njihovih učinkih, z dne 17. 3. 2021. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A10.) 
Poročilo o delu SOU Spodnje Podravje v letu 2020 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 10/4/2021-17 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih dela 
SOU v Spodnjem Podravju v letu 2020, št. 410-237/2019 z dne 29. 3. 2021. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A11.) 
Vprašanja in pobude občanov 

 
Pobud in vprašanj ni bilo. 
 

A12.) 
Razno 

Županja je svetnike seznanila: 
- objavljen je razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz 

proračuna občine Cirkulane v letu 2021; 
- objavljen je javni razpis za podelitev priznanj občine Cirkulane v letu 2021; 
- dne, 20. 4. 2021 je potekal tehnični pregled na gradu Borl; 
- zaradi prenove bo zaprta trgovina Mercator od 17. 5. 2021 do 2. 6. 2021. Otvoritev bo 

3. 6. 2021 – donacija se bo namenila vrtcu Cirkulane; 
- naslednji teden bodo zjutraj pri šoli prisotni redarji; 
- dela oziroma rušitev hiše na Mejah potekajo (predlog, da se namestijo klopce, uredi 

kakšno parkirišče, ipd…) 
 

 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 18.30 uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


