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Stran 1 

 

 

Številka: 011-26/2019-1 

Datum: 5. 7. 2019 

 

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

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

6. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v četrtek, 4. 7. 2019, ob 19.30 uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 

 

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

Krajnc, Danica Ranfl, Ivana Glavica. 

 

Upravičeno odsotna: Mira Petrovič in Mitja Arbeiter. 

 

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

Petek (ravnateljica OŠ Cirkulane-Zavrč), Rado Vek (Komunalno podjetje Ptuj), Tomislav 

Sledič (pomočnik komandirja PP Gorišnica), Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in 

zapisničarka Mihaela Fridauer. 

 

Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 6. redni seji občinskega sveta občine Cirkulane. 

 

 

DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 

3. Poročilo o realizaciji sklepov; 

4. Elaborat o spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane – Predlog soglasja k spremembi cene; 

5. Program dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019 – Predlog 

Sklepa o potrditvi; 

6. Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 – Predlog 

Sklepa o potrditvi; 

7. Poročilo trendih varnostnih pojavov na območju Občine Cirkulane za leto 2018 – 

seznanitev s poročilom; 

8. DIIP – Gradnja regionalne kolesarske povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica-Cirkulane – 

Predlog sklepa o potrditvi dokumenta; 

9. Imenovanje predstavnika Občine Cirkulane v Svet lokalnih skupnosti CSD Spodnje 

Podravje; 

10. Vloge in pobude občanov in drugih subjektov; 

11. Pobude in vprašanja. 
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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 sedem (7) svetnikov. Seja je sklepčna in svet lahko veljavno odloča. Go. županja 

predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  

Dopolnitev ni bilo. 

 

Županja je predlagala glasovanje: 

Sklep 01/7/2019-6 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 

 

 

A2.) 

Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

Go. županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na 

zapisnik 5. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  

celoti.  

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 02/7/2019-6 

Potrdi se zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 

 

 

A3.) 

Poročilo o realizaciji sklepov 

 

Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 5. 

redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu 

slovenskih občin. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 03/7/2019-6 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
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A4.) 

Elaborat o spremembi cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane – Predlog soglasja k spremembi cene 

 

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

za okolje in prostor ter Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko 

infrastrukturo. Predsednika odborov (Ivan Glavica in Franc Milošič) sta povedala, da člani 

odborov predlagajo občinskemu svetu, da potrdi soglasje k spremembi cen storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane.  

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 04/7/2019-6 

Občinski svet Občine Cirkulane daje izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode na območju Občine Cirkulane, soglasje k spremembi cen storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo, in sicer: 

- za ceno omrežnine 5,3808 EUR/mesec za faktor omrežnine 1, 

- za ceno opravljanja storitev 0,7931 EUR/m3. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 

 

 

 

A5.) 

Program dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019 – Predlog 

Sklepa o potrditvi 

 

Županja je povedala, da so člani Odbora za negospodarske dejavnosti obravnavali program 

dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019 in soglasno podali 

predlog sklepa, da ga občinski svet potrdi. 

Županja je odprla razpravo. 

Razpravljal je svetnik Simon Milošič, ki je ponovno podal vprašanje, zakaj je toliko učencev 

iz Občine Cirkulane vključenih v prilagojen program. 

Županja je povedala, da smo o tem že razpravljali in prejeli kratke odgovore ravnateljice OŠ 

Cirkulane-Zavrč. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 05/7/2019-6 

Občinski svet občine Cirkulane potrjuje Program dela, poslovni in finančni načrt OŠ dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj za leto 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
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A6.)  

Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2019 – Predlog 

Sklepa o potrditvi 

 

Županja je predlagala ravnateljici, da bi se program dela obravnaval ob začetku šolskega leta. 

Program in gradivo, ki ste prejeli s sklicem seje so obravnavali člani Odbora za 

negospodarske dejavnosti in soglasno podali predlog sklepa, da ga občinski svet potrdi. 

Županja je predala besedo ravnateljici OŠ Cirkulane-Zavrč. Suzana Petek je podala kratko 

obrazložitev in se zahvalila za dobro sodelovanje. 

Županja je odprla razpravo. 

Razpravljala sta svetnika Simon Milošič in Danica Ranfl. Razprava se je nanašala na 

številčnost otrok iz naše občine v OŠ dr. Ljudevita Pivka, o številu vključenih otrok v Vrtec 

Cirkulane ter o delu z zunanjim računovodskim servisom. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 06/7/2019-6 

Občinski svet občine Cirkulane potrjuje Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ 

Cirkulane-Zavrč za leto 2019. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 

 

Pri tej točki se je pridružil gospod Rado Vek iz Komunalnega podjetja Ptuj, ki je podal kratko 

obrazložitev gradiva pod 4. točko dnevnega reda - Elaborat o spremembi cen storitev obvezne 

občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo v Občini Cirkulane. 

Predstavil je prednosti vgradnje daljinskega odčitavanja vodomerov. Razvila se je razprava 

glede vodovoda v Dolanah ter o možnosti menjave vodovodnih cevi v Gruškovcu (kjer poteka 

modernizacija ceste). 

 

 

A7.)  

Poročilo trendih varnostnih pojavov na območju Občine Cirkulane za leto 2018  

 

Poročilo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo pomočniku 

komandirja Policijske postaje Gorišnica gospodu Tomislavu Slediču. Podal je kratko 

obrazložitev. 

Županja je odprla razpravo in sama povedala, da smo glede dogajanj z nezakonitimi prestopi 

zaskrbljeni. Ljudje, ki živijo ob meji so slabo obveščeni o dogajanjih v njihovem kraju in jih 

je strah. Predlagala je več sodelovanja in informiranja s strani policije. 

Razpravljala sta svetnika Danica Ranfl in Roman Pešec. Izpostavljeno je bilo ali ima policija 

na razpolago dovolj kadra. 

Druge razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 07/7/2019-6 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Poročilom o trendih varnostih pojavov na 

območju Občine Cirkulane za leto 2018. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
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A8.) 

DIIP – Gradnja regionalne kolesarske povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica-Cirkulane – 

Predlog sklepa o potrditvi dokumenta 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Kratko obrazložitev je podala 

županja. V sklopu projekta Gradnje regionalne kolesarske povezave Ptuj – Markovci – 

Gorišnica – Cirkulane za zagotavljanje trajnostne mobilnosti so vključene štiri občine na 

območju Spodnjega Podravja, ki načrtujejo ureditev kolesarskega odseka, ki bo povezal 

ključne generatorje dnevnih potovanj iz zalednih naselij v regijsko središče Ptuj za 

zagotavljanje trajnostne mobilnosti v vseh navedenih občinah. V projektu so vključene občine 

Markovci, Gorišnica, Cirkulane in kot regijsko središče Mestna občina Ptuj. Kolesarska 

povezava se navezuje na cilje Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj, ki je bila 

sprejeta v letu 2017. V celotni operaciji se skupaj predvideva vzpostavitev okrog 15 km 

kolesarskih povezav, na novo vzpostavljenih v okviru projekta bo okrog 5 km.  

DIIP so obravnavali člani Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko 

infrastrukturo in Odbora za okolje in prostor. Predsednika odborov (Ivan Glavica in Franc 

Milošič) sta povedala, da člani odborov predlagajo občinskemu svetu, da potrdi DIIP – 

Gradnja regionalne kolesarske povezave Ptuj-Markovci-Gorišnica-Cirkulane. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 08/7/2019-6 

Občinski svet občine Cirkulane potrdi DIIP – Gradnja regionalne kolesarske povezave Ptuj-

Markovci-Gorišnica-Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 

 

A9.) 

Imenovanje predstavnika Občine Cirkulane v Svet lokalnih skupnosti CSD Spodnje 

Podravje 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Svetniki so soglasni potrdili predlog, 

da se v Svet lokalnih skupnosti CSD imenuje Danico Ranfl. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 09/7/2019-6 

Občinski svet občine Cirkulane imenuje Danico Ranfl, Paradiž 10b, 2282 Cirkulane, v Svet 

lokalnih skupnosti CSD Spodnje Podravje. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 7 članov. ZA je glasovalo 6 članov. 

 

 

 

 

 

 

A10.) 
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Vloge in pobude občanov in drugih subjektov 

 

Člani Odbora za okolje in prostor so obravnavali dve prispeli vlogi. Vlogi Franca Kostanjevca 

se ne ugodi, za podano vlogo strank (Domnik, Bezjak in Bezjak-Kolenko) za ureditev javne 

poti k. o. Paradiž, bodo člani Odbora za okolje in prostor opravil terenski ogled in se bo o njej 

odločalo na naslednji seji občinskega sveta. 

 

 

A11.) 

Pobude in vprašanja 

 

Franc Milošič je vprašal glede obnove vodovoda na lokaciji Vrtec Cirkulane. Županja je 

povedala, da gre za dotrajane cevi, ki jih je potrebno zamenjati. Prejeli smo dve ponudbi, 

ugodnejše je bilo podjetje K.B. Kokot, s katerimi se bo podpisala pogodba. Županja je 

svetnike seznanila: 

- pripravlja se idejna zasnova za postavitev žarnega zidu – komisija predlaga 

spremembo postavitve – prvotno bi se naj postavil žarni zid na začetku pokopališča pri 

parkirišču – novi predlog je, da se postavi v smeri proti vežici; 

- nabava ozvočenja in žaluzij za mrliško vežico; 

- v mesecu septembru bo praznovanje 120 let Kulturnega društva Cirkulane in 100 let 

rojstva dr. Vladimirja Bračiča in odprtje spominske sobe (predlog, da občina nabavi 

vitrino – okrog 3.000 evrov); 

- grad Borl - obisk ministra za kulturo – predlog, da se pripravijo oz. določijo vsebine; 

- za prevoz šolskih otrok smo prejeli dve ponudbi – ugodnejše je bilo podjetje 

Vectorius; 

- poteka nakup kosilnice – traktorja (okrog 6.700 evrov); 

-  potekajo aktivnosti glede odkupa Bložakove hiške; 

 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 22.30 uri. 

 
Zapisala: 

Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 

                                                                                                           Antonija Žumbar  


