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Številka: 011-44/2019-1 

Datum: 29. 11. 2019 

 

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

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

8. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v četrtek, 28. 11. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 

 

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

Krajnc, Danica Ranfl, Ivana Glavica, Mira Petrovič in Mitja Arbeiter. 

 

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

računovodkinja Ana Petrovič, predsednica Nadzornega odbora, Alenka Vidovič, Kristijan 

Lovrenčič (Čisto mesto Ptuj), Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela 

Fridauer. 

 

Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 8. redni seji občinskega sveta občine Cirkulane. 

 

DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 

2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 

3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 

4. Poročilo o realizaciji sklepov; 

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

2020 – predlog sklepa o potrditvi; 

6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe ravnanja 

s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja za leto 2020 – predlog 

sklepa o potrditvi; 

7. Poročilo o nadzoru v letu 2019 in Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Cirkulane za 

leto 2019 – seznanitev; 

8. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2020 – prva obravnava Predloga; 

9. Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2020 – predlog 

sklepa o potrditvi; 

10. Delež kritja zaposlitve računalničarja-organizatorja informacijske tehnologije v OŠ 

Cirkulane-Zavrč – predlog sklepa o potrditvi; 

11. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu 

otroka v Občini Cirkulane – predlog pravilnika o spremembi;  

12. DIIP - »Park dediščine Cirkulane« - predlog sklepa o potrditvi; 

13. Letni načrt dela za naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem 

interesu za leto 2020 – seznanitev; 

14. Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2020 – seznanitev; 
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15. Vloge in pobude občanov in drugih subjektov; 

16. 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 devet (9) 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 01/11/2019-8 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

 

A2.) 

Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

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

zapisnik 7. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  

celoti.  

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 02/11/2019-8 

Potrdi se zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

A3.) 

Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

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

zapisnik 2. dopisne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  

celoti.  

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 03/11/2019-8 

Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A4.) 

Poročilo o realizaciji sklepov 

 

Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 7. 

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

slovenskih občin.  

Direktorica je povedala, da še revizija izračuna ekonomske cene vrtca ni zaključena, tako se 

bodo cene programov vrtca Cirkulane obravnavale na naslednji seji občinskega sveta.  

Direktorica je podala odgovor na vprašanje svetnika na prejšnji seji in sicer, parcela Meznarič 

EPC Dolane – ni v občinski lasti. 

Županja je povedala, da se bo pričela sanacija vodovoda v Dolanah. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 04/11/2019-8 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 

 

A5.) 

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

2020 – predlog sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo gospodu 

Kristijanu Lovrenčiču, ki je podal kratko obrazložitev.  

Pridružil se je svetnik Ivan Hemetek.  

Županja je odprla razpravo in postavila vprašanje glede odvoza salonitnih plošč. Kristijan 

Lovrenčič je povedal, da je v Sloveniji samo eno podjetje (v Jesenicah) prevzemnik salonitnih 

plošč. Cena na tono je nekje med 250 in 300 evrov. Plošče morajo biti obvezno zavite v folijo 

in zložene do 1 m višine. 

Razpravljala sta svetnika Ranica Ranfl in Simon Milošič.  

Razprava se je nanašala na sistem vključevanja odvoza smeti iz počitniških hiš.  

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 05/11/2019-8 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Cirkulane za leto 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A6.) 

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Spodnjega Podravja za leto 2020 – 

predlog sklepa o potrditvi 

 

Županja je predala besedo Kristijanu Lovrenčiču, ki je podal kratko obrazložitev stroškov, ki 

vplivajo na povečanje cene. V tabeli stroškov je razvidno, da so se povečali stroški dela, 
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splošni stroški obdelave, stroški storitev, amortizacije…Čisto mesto Ptuj ima od leta 2016 isto 

ceno ravnanja z odpadki, pri čemer je v tem času nastalo precej zakonodajnih in drugih 

novosti, ki so jih je kot izvajalec morali sprejeti, s tem so pa nastali dodatni stroški. Predstavil 

je nekaj sprememb, ki imajo vpliv na dvig cene: nova uredba – odvozi iz počitniških hiš, 

povečanje količin zbranih odpadkov, povečanje stroškov obdelave odpadkov, višji strošek 

amortizacije, zaradi potrebe po nabavi novejših vozil, povišanje stroškov energentov, 

izvajanje sortirnih analiz, itd. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 06-11/2019-8 

Občinski svet Občine Cirkulane potrjuje predloženi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 

storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 

občinah Spodnjega Podravja z dne 21. 10. 2019 in daje izvajalcu javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki na območju Občine Cirkulane, soglasje k spremembi cen storitev 

obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja ravnanja s komunalnimi odpadki, 

te pa se pričnejo uporabljati s 1. 1. 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A7.)  

Poročilo o nadzoru v letu 2019 in Letno poročilo Nadzornega odbora Občine Cirkulane 

za leto 2019 – seznanitev 

 

Županja je predala besedo predsednici Nadzornega odbora Alenki Vidovič, ki je podala 

poročila o nadzoru Zaključnega računa Občine Cirkulane za leto 2018, Haloška kulinarika, 

vino in aktivna sprostitev KUL –GIB ter Razpolaganje z občinskim premoženjem Občine 

Cirkulane. Svetnikom je podala Letno poročilo nadzornega odbora.  

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 07/11/2019-8 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z Letnim poročilom nadzornega odbora Občine 

Cirkulane za leto 2019 ter s poročili o opravljenih nadzorih. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A8.) 

Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2020 – prva obravnava Predloga 

 

Županja je predala besedo računovodkinji Ani Petrovič, katera je podala kratko obrazložitev. 

Proračun občine Cirkulane je akt, s katerim so predvideni prihodki v višini 2.879.946 eur in 

odhodki v višini 3.101.871 eur. Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova 

investicij se bo občina Cirkulane v letu 2020 zadolžila v višini prejetih povratnih sredstev 

81.130 eur. 

Županja je odprla razpravo. 
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Razpravljali so svetniki: Franc Milošič, Mitja Arbeiter, Mira Petrovič, Ivan Hemetek, Simon 

Milošič in Herman Krajnc. 

Predlog proračuna Občine Cirkulane za leto 2020 – prva obravnava so obravnavali pristojni 

odbori. Predsedniki so podali predloge sklepov. 

Člani odbora za okolje in prostor so obravnavali predlog proračuna. Podali so predlog za 

zmanjšanje postavke 160603 Urejanje občinskih zemljišč za 25.000 eur na postavko 

Modernizacija JP 603191 Medribnik – Korenjak (obnova mostu). Predlagali so, da se opravi 

javna obravnava Predloga proračuna za leto 2020 v predlagani obliki. 

Člani odbora za negospodarske dejavnosti so prav tako obravnavali Predlog proračuna in 

soglasno predlagali, da se opravi javna obravnava v predlagani obliki. 

Člani odbora za javne finance so po razpravi glede prodaje občinskih nepremičnin soglasno 

sprejeli predlog sklepa, da se za Predlagani proračun za leto 2020 opravi javna obravnava. 

Člani odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko infrastrukturo so prav 

tako po obravnavi soglasno sprejeli predlog sklepa, da je Predlog proračuna za leto 2020 

primeren za javno obravnavo. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 08/11/2019-8 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep, da se o predlogu Proračuna občine Cirkulane 

za leto 2020 opravi javna obravnava. Javna obravnava o predlogu Proračuna za leto 2020 traja 

15 dni od dneva objave. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A9.) 

Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ Cirkulane-Zavrč za leto 2020 – predlog 

sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je odprla razpravo. 

Razpravljala sta svetnika Simon Milošič in Danica Ranfl. Podan je bil predlog, da bi na šoli 

imeli svojega računovodja. 

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 09/11/2019-8 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Finančni, kadrovski načrt in program dela OŠ 

Cirkulane-Zavrč za leto 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A10.) 

Delež kritja zaposlitve računalničarja-organizatorja informacijske tehnologije v OŠ 

Cirkulane-Zavrč – predlog sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala direktorica 

občinske uprave. 

Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 10/11/2019-8 

Občinski svet Občine Cirkulane ugodi prošnji OŠ Cirkulane-Zavrč za delež kritja stroškov 

zaposlitve računalnikarja - organizatorja informacijske tehnologije (ROID) v OŠ Cirkulane-

Zavrč, in sicer se odobri 22% stroška plače in povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana 

med delom, prevoz na delo in z dela, regres) do vključno do konca šolskega leta 2020/2021.   

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A11.) 

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob 

rojstvu otroka v Občini Cirkulane – predlog pravilnika o spremembi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Višina enkratne denarne pomoči se iz 

150 eur zviša na 200 eur za vsakega otroka. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 12/11/2019-8 

Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodelitvi 

enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v Občini Cirkulane. 

Prvi stavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša 200,00 EUR za vsakega rojenega 

otroka v občini Cirkulane.« 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A12.) 

DIIP - »Park dediščine Cirkulane« - predlog sklepa o potrditvi 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Obrazložitev je podala županja. 

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 13/11/2019-8 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Dokument identifikacije investicijskega projekta »Park 

dediščine Cirkulane«. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A13.) 

Letni načrt dela za naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem 

interesu za leto 2020 – seznanitev 
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Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županje je povedala, da pričakuje 

malo več sodelovanja. Mira Petrovič je podala predlog, da bi se pripravil Razvojni program 

samo za Haloze.  

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 14/11/2019-8 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z Letnim načrtom ZRS Bistra Ptuj za leto 2020.  

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

 

A14.) 

Program dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za leto 2020 

 

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

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 15/11/2019-8 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Programom dela Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za 

leto 2020. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 

 

A15.) 

Vloge in pobude občanov in drugih subjektov 

 

Za to točko ni bila podana nobena vloga. 

 

 

A16.) 

Pobude in vprašanja 

 

Svetniki so razpravljali o srečanju občanov s prižigom ognjemeta. Večina je bila proti izvedbi 

ognjemeta, zato se bodo sredstva namenila za nabavo igrač v vrtcu. 

Županja je svetnike seznanila: 

- prejeli smo naziv »Branju prijazna občina«; 

- o možnostih obnove trgovine Mercator; 

- predstavila je prireditvenik v mesecu decembru ter obdarovanju starejših nad 80 let; 

 

Franc Milošič je opozoril, da se je pri ureditvi poti pri zadrugi navozila zemlja. Predlagal je, 

da se izvede ureditev poti v gramozni obliki. 

 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 21. uri. 

 
Zapisala: 

Mihaela Fridauer 
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Županja občine Cirkulane 

                                                                                                           Antonija Žumbar  


