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Številka: 011-10/2019-1 

Datum: 26. 4. 2019 

 

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

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

4. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 

ki je bila v četrtek, 25. 4. 2019, ob 19. uri v sejni sobi Občine Cirkulane. 

 

 

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

Krajnc, Mitja Arbeiter, Ivan Glavica, Mira Petrovič, Danica Ranfl. 

 

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

računovodkinja Ana Petrovič, Rado Vek (Komunalno podjetje Ptuj), Kristijan Lovrenčič in 

Sašo Kodrič (Čisto mesto Ptuj), Eva Milošič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela 

Fridauer. 

 

Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 4. redni seji občinskega sveta občine Cirkulane 

ter predstavi novo direktorico občinske uprave gospo Nino Horvat. 

 

 

DNEVNI  RED: 

1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 

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

3. Poročilo o realizaciji sklepov; 

4. Poročilo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe vodooskrbe v Občini Cirkulane za 

leto 2018 – seznanitev; 

5. Poročilo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 

Občini Cirkulane za leto 2018 – seznanitev; 

6. Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2018; 

7. Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj; 

8. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Občine 

Cirkulane; 

9. Predlog Sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Cirkulane; 

10. Programska zasnova javnega glasila Občine Cirkulane za obdobje 2019-2022; 

11. Odgovor OŠ Cirkulane-Zavrč na vprašanja občinskih svetnikov, postavljena na 3. Redni 

seji Občinskega sveta Občine Cirkulane – seznanitev;  

12. Vloge in pobude občanov in drugih subjektov; 

13. 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 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 01/4/2019-4 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A2.) 

Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 

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

zapisnik 3. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane , sicer pa se naj zapisnika potrdi v  

celoti.  

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

  

Županja predlaga, da se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 

naslednji sklep: 

Sklep 02/4/2019-4 

Potrdi se zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A3.) 

Poročilo o realizaciji sklepov 

 

Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi in odloki, ki so bili 

sprejeti na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v 

Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 03/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A4.) 

Poročilo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe vodooskrbe v Občini Cirkulane 

za leto 2018 – seznanitev 

 

Županja je predala besedo gospodu Radu Veku iz Komunalnega podjetja Ptuj. Podal je 

izvlečke poročila, katerega so svetniki prejeli v gradivu. Povedal je, da med največje stroške 

spadajo popravila defektov in okvar – največ na priključkih. Županja je odprla razpravo. 

Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Ivan Hemetek, Simon Milošič in direktorica Nina 

Horvat. 

Razprava se je nadaljevala na temo rezultatov izmerjenih vzorcev atrazina in desetil atrazina v 

vodi ter kakovosti pitne vode.  

Po razpravi je županja predlagala glasovati. 

  

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 04/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane je seznanjen s Poročilom o izvajanju obvezne gospodarske 

javne službe vodooskrbe v Občini Cirkulane za leto 2018. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A5.) 

Poročilo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 

odpadki v Občini Cirkulane za leto 2018 – seznanitev 

 

Županja je predala besedo gospodu Kristijanu Lovrenčiču. Na kratko je povedal, koliko 

gospodinjstev iz Občine Cirkulane je vključenih v odvoz odpadkov, količine zbranih 

odpadkov iz gospodinjstev, število lokacij za zbiranje stekla ter povedal, da sta v lanskem letu 

bili organizirani dve akciji odvoza kosovnih odpadkov. 

Županja je odprla razpravo. 

Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Danica Ranfl, Herman Krajnc in Simon Milošič. 

Med razpravo je bil podan predlog, da bi se kosovni odpadki dvakrat letno pobirali od vrat do 

vrat ter kako je z čiščenjem divjih odlagališč. 

Po razpravi je županja predlagala glasovati. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 05/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane je seznanjen s Poročilom o izvajanju obvezne gospodarske 

javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cirkulane za leto 2018. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A6.)  

Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2018 

 

Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2018 so člani sveta prejeli s sklicem seje. 

Kratko obrazložitev je podala računovodkinja Ana Petrovič. 
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Obravnaval se je na Odborih. Predsedniki Odbora za okolje in prostor, Odbora za 

negospodarske dejavnosti, Odbora za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in gospodarsko 

infrastrukturo in Odbora za javne finance predlagajo Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da 

sprejme Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 2018 v predlagani obliki.  

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 06/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Cirkulane za leto 

2018 v predlagani obliki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A7.)  

Mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj 

 

Županja preda besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Povedal je, da so  

člani obravnavali zaprosilo za podajo mnenja kandidatki za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita 

Pivka Ptuj ter soglasno podali predlog sklepa, da občinski svet poda pozitivno mnenje 

kandidatki.  

Razprave ni bilo. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 07/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane daje mag. Lidiji Hameršak Marin pozitivno mnenje h 

kandidaturi za ravnateljico OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

 

A8.) 

Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v lasti Občine 

Cirkulane 

 

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

direktorica Nina Horvat. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 08/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 

nepremičninah s parc. št. 740/1 in 740/4 obe k. o. Paradiž ter 357/4 in 357/6 obe k. o. 

Medribnik.  

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A9.) 

Predlog Sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini 

Cirkulane 

 

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

Kratko obrazložitev je podala direktorica Nina Horvat.  

Predlog je obravnaval pristojen Odbor za javne finance. Predsednica Danica Ranfl je 

povedala, da so člani odbora obravnavali predlog sklepa in soglasno predlagajo, da občinski 

svet sprejme Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v Občini Cirkulane 

v predlagani obliki. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 09/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim 

premoženjem v Občini Cirkulane. 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A10.) 

Programska zasnova javnega glasila Občine Cirkulane za obdobje 2019-2022 

 

Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je povedala, da je 

programsko zasnovo pripravila odgovorna urednica in odprla je razpravo. 

Razpravljali so svetniki: Simon Milošič, Mira Petrovič, Franc Milošič, Ivan Hemetek. 

Razprava se je nanašala na objave vsebin političnih strank in, da morajo za vse prispevke 

veljati enaka pravila. Simon Milošič je opozoril na zadnji stavek pod točko 2. Programske 

zasnove ter podal predlog, da se pri predlogih v naslednjih številkah zapiše: v naslednjih 

številkah, » ki izidejo od 2019 do 2022…« 

Po razpravi so se občinski svetniki strinjali, da se zadnji stavek pod točko 2. Programske 

zasnove briše: »Hkrati se sklene, da se glasilo Občine Cirkulane distancira od subjektivnih 

političnih vsebin«, ter se doda predlog svetnika Simona Milošiča.  

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 10/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme Programsko zasnovo javnega glasila Občine 

Cirkulane za obdobje 2019-2022 s podanimi spremembami (črta se stavek: »Hkrati se sklene, 

da se glasilo Občine Cirkulane distancira od subjektivnih političnih vsebin« ter se doda 

besedilo: v naslednjih številkah, »ki izidejo od 2019 do 2022.. » ) 

 

Sklep je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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A11.) 

Odgovor OŠ Cirkulane-Zavrč na vprašanja občinskih svetnikov, postavljena na 3. 

Redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane – seznanitev 

 

Odgovor OŠ Cirkulane-Zavrč so člani sveta prejeli s sklicem seje. Predsednik Odbora za 

negospodarske dejavnosti Mitja Arbaiter je povedal, da so člani točko obravnavali na svoji 

seji, vendar niso zadovoljni z podanim odgovorom šole. 

Županja je odprla razpravo. 

Med razpravo je bilo podanih veliko pomislekov, predvsem odgovor o prešolanju otrok 

oziroma številu naših otrok v OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Občinske svetnike predvsem 

zanima kdo je predlagatelj, da gre otrok v OŠ dr. Ljudevita Pivka, koliko dodatnih ur je 

namenjenih tem učencem, ali se izvajajo kakšni razgovori z učenci in starši. Občina 

Cirkulane, županja bo ponovno poslala v šolo dopis za bolj konkretne odgovore kot so bili 

navedeni v razpravi občinskih svetnikov.   

Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 11/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane je seznanjen z odgovori OŠ Cirkulane-Zavrč in zahteva 

ukrepe za izboljšanje rezultatov na vsebinah, ki so bile predmet razprave (NPZ, številčnost 

otrok v OŠ Ljudevita Pivka, rezultati glasbene vzgoje). 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

A12.) 

Vloge in pobude občanov in drugih subjektov 

 

Vlogo Marjana Bombeka 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 nepremičnine s parc. št. 250/5, 

378/5 in 64/9 vse k. o. Cirkulane. Stroške odmere plača vlagatelj (Marjan Bombek). 

 

Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 

Sklep 12/4/2019-4 

Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o prodaji  nepremičnine 250/5, 378/5 in 64/9 

vse k. o. Cirkulane. Stroške odmere prevzame predlagatelj odkupa (Marjan Bombek). 

 

Sklep je bil sprejet. 

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

 

Vlogo za kategorizacijo ceste od hišne št. Mali Okič 3 do parc. 41/5 k. o. Slatina je 

obravnaval pristojen Odbor za okolje in prostor. Predsednik Franc Milošič je povedal, da so 

člani odbora sprejeli sklep, da opravijo terenski ogled predlagane ceste. 

 

 

 

A21.) 

Pobude in vprašanja 
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Županja je svetnike seznanila o obnovi državne ceste in postavitve avtobusnih postajališč ter 

obnovi mostu čez reko Dravo. Dne 23. 5. 2019 bo sestanek z predstavniki Direkcije za ceste o 

možnostih izgradnje krožišč, kolesarskih stez in ureditve cestišč. 

Mitja Arbeiter je ponovno povedal, da se glede hiše na Mejah še ni nič zgodilo. Naj se zadeva 

posreduje pristojni inšpekciji, ker je zelo nevarno. 

Županja je svetnike seznanila o izvedbi osrednje občinske proslave, ki bo v soboto, 1. junija 

2019. Povedala je, da sta se odvila dva sestanka glede izvedbe občinskega praznika in sicer z 

društvi ter vaškimi odbori. Podan je bil predlog, da se omeji pogostitev, oziroma, kdor se bo 

udeležil proslave bo brezplačno pogoščen.  

Županja je svetnike še seznanila o možnostih izvedbe kolesarskih stez, javnem razpisu za 

podelitev priznanj v Občini Cirkulane v letu 2019, javnem razpisu o sofinanciranju Malih 

komunalnih čistilnih naprav, otvoritvi knjižnične hiške in društvene knjižnice, ki bo jutri ob 

18. uri ter o ustanovitvi in imenovanju Komisije Občine Cirkulane za pripravo programa 

vsebine delovanja Bložakove hiške.   

 

Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 

Seja se je zaključila ob 22. uri. 

 
Zapisala: 

Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 

                                                                                                           Antonija Žumbar  




