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Številka: 011-6/2019-1 
Datum: 27. 3. 2019 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

3. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v torek, 26. 3. 2019, ob 18. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 
 
Prisotni svetniki: Simon Milošič, Ivan Hemetek, Roman Pešec, Franc Milošič, Herman 
Krajnc, Mitja Arbeiter, Ivan Glavica, Mira Petrovič; 
 
Odsotna svetnica: Danica Ranfl; 

 
Ostali prisotni: županja go. Antonija Žumbar, direktorica občinske uprave, Rado Vek 
(Komunalno podjetje Ptuj), Suzana Petek (ravnateljica OŠ Cirkulane-Zavrč), Marija Ciglar 
(računovodski servis OŠ Cirkulane-Zavrč), Eva Milošič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 3. redni seji občinskega sveta občine Cirkulane.  
 
 
DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane in dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Poročilo o realizaciji sklepov; 
4. Seznanitev s Program oskrbe s pitno vodo – Komunalno podjetje Ptuj; 
5. Predlog ekonomske cene Vrtca Cirkulane in seznanitev z Letnim poročilom OŠ 

Cirkulane-Zavrč za leto 2018; 
6. Seznanitev s Poročilom o delu KIIP Ptuj za leto 2018, Programom dela za leto 2019 in 2. 

vmesnim poročilo – nakup bibliobusa; 
7. Pomoč družini na domu in seznanitev s Končnim poročilom o programu VARNA HIŠA 

za leto 2018; 
8. Seznanitev z Letnim poročilom LEK za Občino Cirkulane za leto 2018; 
9. ZRS Bistra – seznanitev z Letnim načrtom dela za leto 2019; 
10. Seznanitev s Programom dela, poslovnim in finančnim načrtom za OŠ dr. Ljudevita Pivka 

za leto 2019; 
11. Predlog Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju 

Občine Cirkulane; 
12. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Cirkulane in Predlog Odloka o predmetu in 

pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne 
dežurne pogrebne službe v Občini Cirkulane; 
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13. Spremembe in dopolnitve Odloka o vaških odborih; 
14. Sklep o povišanju sredstev za požarno varnost; 
15. Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in povišanje 

sredstev za nakup nepremičnin (odkup zemljišča pri Sv. Katarini); 
16. Sklep o financiranju političnih strank;  
17. Imenovanje članov v Koordinacijo vaških skupnosti iz vrst svetnikov; 
18. Imenovanje Uredniškega odbora; 
19. Imenovanje članov za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah; 
20. Vloga občanov in drugih subjektov; 
21. Pobude in vprašanja. 
 
 

A1.) 
Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda 

 
V skladu s 46. členom Poslovnika Občinskega sveta je bilo ugotovljeno, da je bilo na seji 
prisotnih osem (8) svetnikov. Seja je sklepčna in svet lahko veljavno odloča. Go. županja 
predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  
Simon Milošič je podal pripombo na preveč točk dnevnega reda. 
Dopolnitev ni bilo. 
 
Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/3/2019-3 
Potrdi se predlagani dnevni red. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A2.) 
Potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane in dopisne seje 

Občinskega sveta Občine Cirkulane 
 
Go. županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na 
zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta občine Cirkulane in dopisne seje Občinskega sveta, 
sicer pa se naj zapisnika potrdita v celoti.  
Pripomb na zapisnika ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta in dopisne seje občinskega 
sveta sprejmeta, zato predlaga naslednji sklep: 
Sklep 02/3/2019-3 
Potrdi se zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta in dopisne seje Občinskega sveta. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A3.) 
Poročilo o realizaciji sklepov 

 
 
Županja  poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi in odloki, ki so bili 
sprejeti na 1. izredni seji Občinskega sveta občine Cirkulane in na dopisni seji Občinskega 
sveta realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 03/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A4.) 
Seznanitev s Program oskrbe s pitno vodo – Komunalno podjetje Ptuj 

 
Županja je predla besedo gospodu Radu Veku iz Komunalnega podjetja Ptuj. Podal je 
obrazložitev Programa oskrbe s pitno vodo ter odprl razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Ivan Hemetek, Simon Milošič. 
Mira Petrovič je povedala, da je na našem območju kvaliteta pitne vode zelo slaba in je 
vprašala, če se je kvaliteta po izgradnji vodnjaka v Skorbi kaj izboljšala oziroma zmanjšala 
vrednost atrazina v vodi. 
Rado Vek je povedal, da bodo podatki objavljeni konec marca. Še boljša kvaliteta vode bi 
bila, če se bi zgradil globinski vodnjak v smeri Cirkulan oziroma razmišlja se o gradnji 
vodnjaka v Markovcih. 
Razvije se razprava med drugim o menjavi dotrajanih »asbestnih« ceveh. 
Županja je še povedala, da imamo na našem območju 24 hidrantov, ki so v okvari. Dela se 
pregled, da se stvari uredijo. 
Rado Vek je povedal, da so nekateri hidranti zastareli in se jih ne da popraviti. 
Po razpravi je županja predlagala glasovati. 
  
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Programom oskrbe s pitno vodo.  
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A5.) 
Predlog ekonomske cene Vrtca Cirkulane in seznanitev z Letnim poročilom OŠ 

Cirkulane-Zavrč za leto 2018 
 
Županja preda besedo ravnateljici Suzani Petek, ki je podala letno poročilo ter gospa Marija 
Ciglar iz računovodskega servisa je podala finančno poročilo. 
Županja je odprla razpravo. 
Razpravljala sta svetnika: Ivan Hemetek in Franc Milošič. 
Ivan Hemetek je povedal, da imamo po podatkih zelo slabe rezultate iz Nacionalnega 
preverjanja znanja ter veliko število debelih otrok. 
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Člani občinskega sveta so podali vprašanje za OŠ Cirkulane-Zavrč, kakšni so vzroki za zelo 
slabe rezultate nacionalnega preverjanja znanja.  
Po razpravi je županja predlagala glasovati. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z Letnim poročilom OŠ Cirkulane – Zavrč za leto 
2018. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
Županja odpre razpravo glede sprejetja ekonomske cene vrtca. 
Razpravljal je svetnik Franc Milošič. 
Franc Milošič je povedal, da občinski svet na seji 25. 10. 2018 ni zavrnil nove cene vrtca, 
temveč zahteval razdelitev porabe materialnih stroškov.  
Marija Ciglar je povedala, da je bilo vse pripravljeno in narejeno po metodologiji.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti Mitja Arbeiter je podal predlog odbora. 
Člani odbora za negospodarske dejavnosti predlagajo občinskemu svetu, da sprejme dvig cene 
vrtca za 8% za vse skupine. 
 
Po razpravi je županja predlagala glasovati. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane potrjuje dvig cene vrtca za 8% in sicer, cene programov vrtca 
Cirkulane znašajo: 
- za program od 1-2 leta: 475,40 eur, 
- za program od 2-4 leta: 389,40 eur, 
- za program od 3-4 leta: 389,40 eur, 
- za program od 5-6 leta: 314,10 eur. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A6.)  
Seznanitev s Poročilom o delu KIIP Ptuj za leto 2018, Programom dela za leto 2019 in 2. 

vmesnim poročilo – nakup bibliobusa 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Poročilom o delu KIIP Ptuj za leto 2018, 
Programom dela za leto 2019 in 2. vmesnim poročilom za nakup bibliobusa. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A7.)  
Pomoč družini na domu in seznanitev s Končnim poročilom o programu VARNA HIŠA 

za leto 2018 
 
Županja preda besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Povedal je, da so se 
člani seznanili s Končnim poročilom o programu Varna hiša ter soglasno podali predlog 
sklepa in sicer, predlagajo, da občinski svet sprejme ceno pomoči družini na domu za leto 
2019 v predlagani obliki. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 08/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Končnim poročilom o programu VARNA HIŠA 
za leto 2018. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 09/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči 
družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini 
na domu – socialne oskrbe za leto 2019. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A8.) 
 Seznanitev z Letnim poročilom LEK za Občino Cirkulane za leto 2018 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 10/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z Letnim poročilom LEK za Občino Cirkulane za 
leto 2018. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A9.) 
ZRS Bistra – seznanitev z Letnim načrtom dela za leto 2019  

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Kratko obrazložitev je podala direktorica občinske uprave. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
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Sklep 11/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z Letnim načrtom dela ZRS Bistra za leto 2019. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A10.) 
Seznanitev s Programom dela, poslovnim in finančnim načrtom za OŠ dr. Ljudevita 

Pivka za leto 2019  
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Razpravljal je svetnik Simon Milošič, ki je izpostavil število vključenih otrok iz občine 
Cirkulane (12) v OŠ dr. Ljudevita Pivka. 
Po razpravi so člani občinskega sveta sprejeli, da se na OŠ Cirkulane-Zavrč pošlje dopis- 
prošnja za pojasnilo, glede velikega števila otrok, ki so vključeni v izobraževalni program OŠ 
dr. Ljudevita Pivka. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 12/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Programom dela, poslovnim in finančnim 
načrtom za OŠ dr. Ljudevita Pivka za leto 2019.  
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A11.) 
Predlog Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na 

območju Občine Cirkulane 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Kratko obrazložitev je podala direktorica občinske uprave. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 13/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o območjih obveznega soglasja za 
spreminjanje meje parcele na območju Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A12.) 
Predlog Odloka o pokopališkem redu v Občini Cirkulane in Predlog Odloka o predmetu 

in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 
urne dežurne pogrebne službe v Občini Cirkulane 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da je oba 
Odloka obravnaval pristojen odbor.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti Mitja Arbeiter je povedal, da so člani odbora 
obravnavali oba Odloka in soglasno podali predlog sklepa, da občinski svet sprejme Odlok o 
pokopališkem redu v Občini Cirkulane in Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije 
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za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 
Cirkulane v predlagani obliki. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 14/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o pokopališkem redu v Občini Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 15/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije 
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini 
Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A13.) 
Spremembe in dopolnitve Odloka o vaških odborih 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je podala obrazložitev, da 
gre za spremembo sklicatelja seje koordinacije vaških skupnosti, katere bo županja. 
Po razpravi je bil podan predlog, da se spremeni, da se koordinacija skliče najmanj trikrat 
letno. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 16/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vaških 
odborih s spremembo: Sejo skliče župan koordinacije vaških skupnosti najmanj trikrat letno. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A14.) 
Sklep o povišanju sredstev za požarno varnost 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da je Sklep 
obravnaval pristojen odbor.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti Mitja Arbeiter je povedal, da so člani odbora 
obravnavali Sklep in soglasno podali predlog, da občinski svet sprejme Sklep o povišanju 
sredstev za požarno varnost. 
Županja je odprla razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Franc Milošič, Ivan Hemetek, Simon Milošič. 
Po razpravi so člani občinskega sveta podali pobudo, da se v bodoče postopek spelje na 
drugačen način, o tem se obvesti predsednika PGD Cirkulane. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 17/3/2019-3 
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Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o povečanju sredstev za požarno varnost. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A15.) 
Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine in povišanje 

sredstev za nakup nepremičnin (odkup zemljišča pri Sv. Katarini) 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da je Sklep 
obravnaval pristojen odbor.  
Predsednik Odbora za negospodarske dejavnosti Mitja Arbeiter je povedal, da so člani odbora 
obravnavali Sklep in soglasno podali predlog, da občinski svet sprejme Sklep o povečanju 
sredstev za spodbujanje turistične ponudbe za nakup zemljišča pri cerkvi Sv. Katarine. 
Županja je odprla razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Franc Milošič, Ivan Hemetek, Mira Petrovič, Simon Milošič, Ivan 
Glavica, Herman Krajnc. 
Ivana Hemetka je zanimalo kakšno zemljišče  kupujemo?  
Direktorica je povedala, da gre za 26 arov stavbnega zemljišča. Nek manjši del (5 arov) je 
kmetijskega zemljišča. 
Franc Milošič je mnenja, da bi bilo potrebno izdelati idejno zasnovo, večletni plan dogodkov, 
prihodkov, stroškov, itd. Povedal je tudi, da je bila predvidena prvotna lokacija bivši 
sadovnjak. 
Mira Petrovič je povedala, da nakup parcele ni predmet razpisov, vendar preden nimamo 
parcele ne moremo nič delati. Povedala je tudi, da je delovna ekipa pripravljena. 
Ivan Glavica je predlagal, da se naredi finančna konstrukcija za letos, za drugo leto, itd… 
Po razpravi je županja predlagala glasovati. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 18/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o povečanju sredstev za spodbujanje turistične 
ponudbe – odkup zemljišča pri cerkvi Sv. Katarine. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 7 članov. 
 
 

A16.) 
Sklep o financiranju političnih strank 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Direktorica občinske uprave je podala obrazložitev. 
 
 
 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 19/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o financiranju političnih strank v občini 
Cirkulane. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A17.) 
Imenovanje članov v Koordinacijo vaških skupnosti iz vrst svetnikov 

 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 20/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane potrjuje imenovane svetnike v Koordinacijo vaških skupnost 
Franca Milošiča, Ivana Hemetka in Simona Milošiča. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A18.) 
Imenovanje Uredniškega odbora 

 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 21/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o imenovanju Uredniškega odbora. 
V Uredniški odbor se imenujejo: 
Mirko Lesjak, član 
Marica Zebec, članica 
Petra Letonja, članica 
Mateja Muršec, članica 
Leonida Škrinjar, članica. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
Županja je seznanila občinske svetnike, da je za odgovorno urednico imenovala Lauro 
Mohorko Kumer iz Pristave. 
 
 

A19.) 
Imenovanje članov za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah 

 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 22/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o imenovanju članov za ocenjevanje škode ob 
naravnih nesrečah. 
V komisijo za elementarne nesreče se imenujejo naslednji člani: 
1. Alenka Vidovič, 
2. Boris Emeršič, 
3. Anton Bratušek. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A20.) 
Vloga občanov in drugih subjektov 

 
Vlogo Stanislava Brodnjaka je obravnaval pristojen Odbor za okolje in prostor. Predsednik 
Franc Milošič je podal predlog občinskemu svetu. Člani odbora za okolje in prostor soglasno 
predlagajo občinskemu svetu, da sprejme Sklep o prodaji dela nepremičnine 354/1 k.o. Veliki 
Vrh. Stroške odmere plača vlagatelj (Stanislav Brodnjak). 
Po razpravi so se svetniki soglasno strinjali, da se proda del nepremičnine, ob pogojih, da se 
zagotovi uporaba te poti dosedanjim uporabnikom.  
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 23/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o prodaji dela nepremičnine 354/1 k.o. Veliki 
Vrh, ob pogojih, da se dovoli uporaba te poti dosedanjim uporabnikom.  
Stroške odmere prevzame predlagatelj odkupa (Brodnjak Stanislav). 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
Direktorica je podala obrazložitev predloga sklepa o spremembi poteka meje med Občino 
Cirkulane in Občino Videm. Povedala je, da gre za uskladitve. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 24/3/2019-3 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o spremembi poteka meje med Občino 
Cirkulane in Občino Videm. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A21.) 
Pobude in vprašanja 

 
Županja je svetnike seznanila o možnostih izvedbe kolesarskih poti, o problematiki 
poplavljanja reke Drave –  Študija se dela samo od Melja do Ptujskega jezera ter o izvedbi 
čistilne akcije, ki bo v soboto 6. aprila 2019.  
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 22. uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  




