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Številka: 011-31/2020-1 
Datum: 4. 12. 2020 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

14. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v četrtek, 3. 12. 2020, ob 17. uri v Večnamenski dvorani v Cirkulanah. 

 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 
Krajnc, Danica Ranfl, Mitja Arbeiter, Mira Petrovič in Ivan Glavica. 
 
Ostali prisotni: županja Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave Nina Horvat, 
računovodkinja Ana Petrovič, predsednica NO, Alenka Vidovič, direktor Čistega mesta Ptuj, 
Kristijan Lovrenčič, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 14. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
PREDLAGAN DNEVNI  RED: 
1. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
2. Zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 2020/21 – Predlog 

sklepa o potrditvi; 
4. Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2021 – seznanitev; 
5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita 

Pivka Ptuj št. 008-52/2016 z dne 5. 10. 2016 – Predlog Odloka o odpravi; 
6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita 

Pivka Ptuj – Predlog Odloka – prva obravnava; 
7. Strategija za mlade in mlade družine v Občini Cirkulane za obdobje 2021-2027 – 

potrditev; 
8. Vzpostavitev dežurne službe zobozdravstva v Zdravstvenem domu Ptuj – Predlog sklepa; 
9. Letno poročilo o izvedenih aktivnostih ZRS Bistra Ptuj za leto 2020 – seznanitev; 
10. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 

2021 – seznanitev; 
11. Predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gjs varstva okolja ravnanja s 

komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane – Predlog sklepa o potrditvi; 
12. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 – Predlog obeh odlokov – prva 

obravnava; 
13. Imenovanje sodnikov porotnikov; 
14. Vprašanja in pobude; 
15. Razno. 
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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 devet (9) svetnikov. Seja je sklepčna in svet lahko veljavno odloča. Županja 
predstavi dnevni red in poda dopolnitev točk dnevnega reda: 1. Ugotovitev navzočnosti, 
potrditev dnevnega reda ter 14. Cena najema mrliške vežice. Predlaga, da se spremeni vrstni 
red obravnavanja točk dnevnega reda 10. in 11. (Letni program ravnanja s komunalnimi 
odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 2021 in Predlog Soglasja k spremembi cen 
storitev obvezne občinske gjs varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Cirkulane). Županja še pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  
Drugih dopolnitev ni bilo. 
 
Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/12/2020-14 
Potrdi se dnevni red s predlaganimi dopolnitvami in spremembami. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 
POTRJEN DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
4. Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 

2021 – seznanitev; 
5. Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 2020/21 – 

Predlog sklepa o potrditvi; 
6. Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2021 – seznanitev; 
7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj št. 008-52/2016 z dne 5. 10. 2016 – Predlog Odloka o odpravi; 
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj – Predlog Odloka – prva obravnava; 
9. Strategija za mlade in mlade družine v Občini Cirkulane za obdobje 2021-2027 – 

potrditev; 
10. Vzpostavitev dežurne službe zobozdravstva v Zdravstvenem domu Ptuj – Predlog 

sklepa; 
11. Letno poročilo o izvedenih aktivnostih ZRS Bistra Ptuj za leto 2020 – seznanitev; 
12. Predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gjs varstva okolja 

ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane – Predlog sklepa o potrditvi; 
13. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 – Predlog obeh odlokov – 

prva obravnava; 
14. Imenovanje sodnikov porotnikov; 
15. Cena najema mrliške vežice; 
16. Vprašanja in pobude; 
17. Razno. 
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A2.) 

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 
 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
13. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 02/12/2020-14 
Potrdi se zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 3 članov. 
 

A3.) 
Zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
4. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 03/12/2020-14 
Potrdi se zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A4.) 
Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane za leto 

2021 – seznanitev 
 
Letni program so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo direktorju 
Čistega mesta Ptuj, Kristijanu Lovrenčiču, ki je podal kratko obrazložitev. Med novostmi se 
uvaja nov sistem zbiranja stekla od vrat do vrat ter vključitev v odvoz lastnikom počitniških 
objektov (poteka postopek obveščanja). Na kratko je obrazložil Elaborat o oblikovanju cen. 
Višina stroška povprečne položnice za individualno gospodinjstvo se s predlogom dvigne za 
3%, medtem ko za biološke odpadke 9%. 
Županja odpre razpravo. 
Razpravljala sta svetnika: Mira Petrovič in Simon Milošič. Razprava se je nanašala na 
lastnike več objektov v isti občini. 
Kristijan Lovrenčič je podal odgovor, če je občan lastnik več objektov, bo podpisal izjavo, da 
bo vozil smeti k sebi domov. Lastniki počitniških objektov iz druge občine bodo prejeli za 
odlaganje odpadkov vrečke, ki jih bodo odložili v za to določena odjemna mesta. 
Županjo je zanimalo, če je lastnik dveh vikendov iz druge občine, bo moral urediti odvoz 
odpadkov iz obeh. 
Kristijan Lovrenčič je odgovoril, odvoz bo moral imeti urejen iz obeh objektov. 
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Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani z Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki 
na območju Občine Cirkulane za leto 2021.  
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A5.) 
Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 2020/21 – Predlog 

sklepa o potrditvi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev.  
Letni delovni načrt so obravnavali člani Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter 
je povedal, da so člani odbora obravnavali točko dnevnega reda in predlagajo občinskemu 
svetu, da sprejme Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in 
šolo za šolsko leto 2020/2021 z dne, 30. 9. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A6.) 
Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2021 – seznanitev 

 
Program so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev in predala 
besedo svetnici Miri Petrovič. Povedala je, da knjižnica obratuje nemoteno, prav tako je na 
terenu Bibliobus.  Doda še, da je knjižnica v postopku izbire novega vodstva. 
Svetniki so razpravljali o normativih za nabavo, in kaj se zgodi z dotrajanimi knjigami. Mira 
Petrovič je povedala, da se večina knjig uporablja naprej, podarijo se šolam, zavodom, itd..   
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter je 
povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in predlagajo 
občinskemu svetu, da sprejme Sklep o seznanitvi s Programom dela Knjižnice Ivana Potrča 
Ptuj.  
Druge razprave ni bilo. 
 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Programom dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za 
leto 2021, št. 359/2020 z dne, 14. 9. 2020. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A7.) 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj št. 008-52/2016 z dne 5. 10. 2016 – Predlog Odloka o odpravi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo 
direktorici, ki je podala kratko obrazložitev. Direktorica je povedala, nekatere preostale 
občine so na Odlok podale pripombe in odloka niso sprejele na eni obravnavi. Posamezne 
pripombe so bile tudi upoštevane in je Mestna občina Ptuj predlog z nekaterimi vključenimi 
pripombami že sprejela. Tako spremenjeni predlog Odloka stopi v veljavo šele, po tem ko ga 
sprejmejo vse občine v enaki obliki. Ker je bil na Občini Cirkulane sprejet odlok z drugačno 
vsebino in razveljavitvene klavzule ni mogoče vnesti v spremenjen predlog odloka, je 
potrebno leta 2016 sprejeti odlok odpraviti in posebej sprejeti novo različico odloka.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Odlok 
o razveljavitvi. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/12/2020-14 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o odpravi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, št. 008-52/2016, z 
dne 5. 10. 2016. S tem odlokom se odpravi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka, št. 008-52/2016, z dne 5. 10. 2016. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A8.) 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj – Predlog Odloka – prva obravnava 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo 
direktorici, ki je podala kratko obrazložitev. Direktorica je povedala, sprejem predlaganega 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita 
Pivka Ptuj je potreben zaradi uskladitve veljavnega akta predvsem zaradi poenotenja različnih 
interesov posameznih občin v zvezi z ustanoviteljstvom zavoda. Ustanovitveni delež Občine 
Cirkulane ostane enak, prav tako način financiranja.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti, je povedal, da so člani odbora obravnavali 
predlagano točko dnevnega reda in soglasno predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Odlok 
o ustanovitvi  (prva in druga obravnava). 
Razvije se razprava glede deležev od prodaje stare stavbe OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
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Sklep 08/12/2020-14 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj – prva in druga obravnava. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
Sejo opravičeno zapusti svetnik Mitja Arbeiter. 
 

A9.) 
Strategija za mlade in mlade družine v Občini Cirkulane za obdobje 2021-2027 – 

potrditev 
 
Strategijo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko obrazložitev. Analiza 
za pripravo Strategije za mlade v Občini Cirkulane (anketni vprašalnik) je bila izvedena za 
potrebe priprave lokalne strategije za mlade v občini. Ključne usmeritve za celovito in 
načrtovano urejanje področja mladih lahko uresničimo le s konkretnimi ukrepi na področju 
izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, podpore mladim družinam, informiranja 
mladih, mladinskega organiziranja, odločanje mladih na lokalni ravni, mobilnost mladih, itd.. 
Strategija je dokument, ki se lahko dopolnjuje, spreminja, itd… 
Županja je odprla razpravo. 
Svetnik Simon Milošič je povedal, da je v strategiji ogromno napisano, nekatere zadeve pa so 
povezane tudi z finančnimi sredstvi. 
Strategijo so obravnavali člani Odbora za negospodarske dejavnosti in jo predlagajo 
občinskemu svetu v potrditev. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/12/2020-14 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Strategijo za mlade in mlade družine v Občini 
Cirkulane za obdobje 2021-2027. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A10.) 
Vzpostavitev dežurne službe zobozdravstva v Zdravstvenem domu Ptuj – Predlog sklepa 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala kratko 
obrazložitev. Dežurna služba v zobozdravstvu bo zagotavljala storitve zobozdravstva ob 
sobotah, nedeljah, in praznikih, s čimer se ureja doslej neurejeno dežurstvo na območju 
Spodnjega Podravja. Predviden strošek skupna znaša 46.507,95 evrov, pri čemer na Občino 
Cirkulane glede na število prebivalcev predvidoma odpade letni strošek 1.315,05 evrov. 
Člani Odbora za negospodarske dejavnosti so obravnavali točko dnevnega reda in soglasno  
predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep o pristopu k vzpostavitvi dežurne službe v 
zobozdravstvu. 
Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 10/12/2020-14 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep, da Občina Cirkulane  pristopa k vzpostavitvi 
dežurne službe v zobozdravstvu ki se bo izvajala v JZ Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 
Ptuj. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A11.) 
Letno poročilo o izvedenih aktivnostih ZRS Bistra Ptuj za leto 2020 – seznanitev 

 
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 11/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani z Letnim poročilom o izvedenih aktivnosti ZRS 
Bistra Ptuj za leto 2020, št. 153/2020 z dne, 28. 9. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A12.) 
Predlog Soglasja k spremembi cen storitev obvezne občinske gjs varstva okolja ravnanja 

s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane – Predlog sklepa o potrditvi 
 
Županja je povedala, predlog k spremembi cen so obravnavali člani Odbora za javne finance 
in Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo. Predsednika 
odborov sta povedala, da so člani odbora obravnavali točko dnevnega reda in predlagajo 
občinskemu svetu, da poda soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske gjs varstva 
okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 12/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane poda Soglasje k spremembi cen storitev obvezne občinske gjs 
varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane. Cene se začnejo 
uporabljati od 1. 1. 2021 dalje. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A13.) 

Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 – Predlog obeh odlokov – prva 
obravnava 

 
Županja je podala kratko obrazložitev in povedala, da so vsi odbori obravnavali Predlog obeh 
odlokov. Predala je besedo računovodkinji Ani Petrovič, ki je podala obrazložitvi Proračuna 
za leti 2021 in 2022. 
Proračun občine Cirkulane je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in 
odhodki in drugi izdatki občine. Pri pripravi proračuna za letošnje leto smo upoštevali vsa 
izhodišča prejeta od Ministrstva za finance. Pri pripravi predloga proračuna smo izhajali iz 
podatka o višini povprečnine 628,20 EUR. Prihodki za leto 2021 znašajo 3.802.712 EUR in 
odhodki 4.300.496 EUR. Primanjkljaj v višini - 497.784EUR. Proračun za leto 2021 je 
investicijsko naravnan. Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij 
se bo Občina Cirkulane v letu 2021 zadolžila v višini prejetih povratnih sredstev 84.990 EUR. 
Prihodki za leto 2022 znašajo 3.014.845 EUR in odhodki 3.031.754EUR. Primanjkljaj v 
višini -16.909 EUR. Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se 
bo Občina Cirkulane v letu 2022 zadolžila v višini prejetih povratnih sredstev 41.852 EUR. 
Županja je odprla razpravo. Predlog proračuna Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 – prva 
obravnava so obravnavali pristojni odbori. Predsedniki so podali predloge sklepov. 
Predsednik Odbora za okolje in prostor, Franc Milošič je povedal, da so člani obravnavali 
predlog proračuna za leto 2021 in 2022. Proračun za leto 2021 je investicijsko naravnan, majn 
v cestno infrastrukturo, v letu 2022 pa se planira sanacija več cestnih odsekov. Člani odbora 
soglasno predlagajo občinskemu svetu, da se za Predlagani proračun za leti 2021 in 2022 
opravi javna obravnava. 
Županja je podala kratko obrazložitev postavke Nakup zemljišča pri Sv. Katarini (postavitev 
infrastrukture za starejše občane). Gre za dve parceli, ki sta v lasti župnije. Potekajo dogovori, 
da se sestanemo s predstavniki Škofije. Županja je še predlagala, da se za 4.000 EUR poviša 
postavka 180509 Posodobitev večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah, za ta znesek se 
pa zmanjša postavka Javna dela, plače. 
Direktorica Nina Horvat je podala obrazložitev postavke Turistična destinacija Haloz (projekt 
je v teku, kolesarke in pohodniške poti, blagovna znamka, gorsko kolesarske povezave za 
celotne Haloze, spodbujanje okolju prijaznega butičnega turizma, itd..) in Naša Drava 
(pripravlja se idejna zasnova, oživljanje reke Drave). 
Predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo, Ivan 
Glavica je povedal, da so člani po obravnavi soglasno sprejeli predlog sklepa, da je Predlog 
proračuna za leto 2021 in 2022 primeren za javno obravnavo. 
Danica Ranfl, predsednica Odbora za javne finance je povedala, da so člani po razpravi 
soglasno sprejeli predlog sklepa, da se za Predlagani proračun za leto 2021 in 2020 opravi 
javna obravnava. 
Člani odbora za negospodarske dejavnosti so prav tako obravnavali Predlog proračuna za leto 
2021 in 2020 in soglasno predlagali, da se opravi javna obravnava. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 13/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep, da se o predlogu Proračuna občine Cirkulane 
za leto 2021 opravi javna obravnava. Javna obravnava o predlogu Proračuna za leto 2021 traja 
15 dni od dneva objave. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 
 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 14/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep, da se o predlogu Proračuna občine Cirkulane 
za leto 2022 opravi javna obravnava. Javna obravnava o predlogu Proračuna za leto 2022 traja 
15 dni od dneva objave. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A14.) 
Imenovanje sodnikov porotnikov 

 
Županja je podala kratko obrazložitev. Predlagano točko so obravnavali člani Statutarno 
pravne komisije. Predsednica Danica Ranfl je povedala, da so člani obravnavali točko 
dnevnega reda in predlagajo občinskemu svetu, da potrdi imenovanje predlaganih sodnikov 
porotnikov.  
Županja odpre razpravo.  
Franc Milošič je predlagal, da bi se naslednjič objavil poziv za imenovanje na spletni strani 
občine, itd.. 
Druge razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 15/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Sklep o imenovanju sodnikov porotnikov Občine 
Cirkulane. Za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču na Ptuju se imenujejo Ana Belšak, 
Miro Lesjak in Antonija Žumbar. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A15.) 
Cena najema mrliške vežice 

 
Županja, Antonija Žumbar je predlagala, da se v času epidemije COVID-19, svojce oprosti 
plačila najema mrliške vežice. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 16/12/2020-14 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme, da je uporaba mrliške vežice v času od 19. 10. 2020 
do prenehanja razglasitve epidemije COVID-19 oziroma do preklica, brezplačna. 
Uporabnikom mrliške vežice, ki so storitev uporabe že poravnali se znesek povrne. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 
 

A16.) 
Vprašanja in pobude  

 
Ivan Glavica je podal pobudo, da bi se sestali s podjetjem Telekom (pokazali interes), glede 
širjenja telekomunikacijske in internetne povezave - izgradnja optičnega omrežja (Borl-
Cirkulane).  
Simon Milošič je predlagal, da se starejše občane letos obdari z darilnim bonom. 
Franc Milošič je podal predlog, da bi starejše občane obiskovali za rojstni dan. Povedal je, da 
podatek, ki je bil objavljen v Štajerskem Tedniku na temo divjih odlagališč ne drži. Predlaga, 
da se uredi register divjih odlagališč. Predlagal je še, da se uredi prehod iz parkirišča pri vrtcu 
do vhoda v vrtec. 
Ivan Hemetek je podal v razmislek predlog za obdarovanje, glede na to, da čebele izumirajo, 
bi zraven koledarjev po gospodinjstvih podarili zavoj semena sivke. 
Danica Ranfl je svetnike seznanila o tem, da se bo v začetku naslednjega leta pričela obnova 
trgovine Mercator.   
 
 

A15.) 
Razno 

 
Županja je svetnike seznanila: 

- z dopisom na PP Gorišnica, glede prisotnosti Štajerske varde v Občini Cirkulane; 
- Občina Cirkulane razvaža kosila za otroke na dom (7 družin); 
- izvedlo se bo obdarovanje otrok Božiček in obdarovanje starejših; 
- obnovitvena dela na gradu Borl potekajo - nimamo še termina za sestanek; 
- v letu 2020 so se izvedla investicijsko vzdrževalna dela (asfaltiranje) na naslednjih 

cestah: Preplastitev ceste Mali Okič–Slatina, Asfaltiranje Mali Okič 45a (Andrej 
Bogdan),  Modernizacija ceste Paradiž 93 (Zavec-Kodrič), Asfaltiranje ceste Paradiž 
45, Asfaltiranje ceste Paradiž 42–Ban–Križanec, Modernizacija Meje 21-22a, 
Asfaltiranje in sanacija Mejne cesta Gruškovec, Modernizacija ceste Medribnik – 
most Korenjak, Modernizacija ceste Cirkulane 65, Asfaltiranje ceste Gradišča-Vegan-
Maroh, Preplastitev ceste Dolane Adk – Meglošak; 

- postavil se je nadstrešek na avtobusnem postajališču v Paradižu; 
- izvedla se je drenaža na nogometnem igrišču; 
- postavila se je panelna ograja na pokopališču; 
- saniran je plaz Meje ter sanira se plaz v Paradižu; 
- postavila se je solarna javna razsvetljava v naselju Dolane; 
- nabavila so se zunanja igrala v vrtcu; 
- pričela so se dela na mostu Borl (barvanje ograje); 
- odprt je razpis za Obnovo vodovodnega sistema. Globinski vodnjak naj bi se gradil na 

Hajdini; 
- direktorica Nina Horvat je podala nekaj informacij glede razpisa. Med drugim je 

povedala, da se je rok za oddajo ponudb podaljšal do 11. 12. 2020 in, da razpis 
uspešno teče; 

Franc Milošič je vprašal glede EPC Dolane, roki izgradnje, itd… 
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Županja je podala kratke odgovore. Razvije se razprava glede prodaje parcele (Darko 
Rakuš). 
 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 20. uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


