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Številka: 011-39/2020-1 
Datum: 24. 12. 2020 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

15. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v sredo, 23. 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, Ivan Stopajnik, predstavniki ZRS Bistra Ptuj, doc. dr. Štefan 
Čelan, mag. Mojca Šibila Drobnič, mag. Danilo Čeh, Mojca Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in 
zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 15. redni seji občinskega sveta občine 
Cirkulane. 
 
PREDLAGAN DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Letni načrt dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021 – seznanitev; 
3. Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane; 
4. Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 – druga obravnava; 
5. Prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste; 
6. Mnenje h kandidatki za direktorico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj; 
7. Vprašanja in pobude 14. redne seje – pojasnila; 
8. Vprašanja in pobude občanov; 
9. Razno. 
 
 

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 pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda.  
Dopolnitev ni bilo. 
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Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/12/2020-15 
Potrdi se dnevni red v predlagani obliki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 
 
 

A2.) 
Letni načrt dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021 – seznanitev 

 
Letni načrt so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo predstavnikom 
ZRS Bistra Ptuj.  
Doc. dr. Štefan Čelan je na kratko predstavil zaposlene po oddelkih ter njihova področja dela. 
ZRS Bistra Ptuj bo za potrebe Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje oz. za 16 
vključenih občin, tudi v letu 2021 posebno pozornost, v sklopu izvajanja splošnih razvojnih 
nalog, ki se opravljajo v javnem interesu namenila tekočim aktivnostim, ter vključitvi 
Spodnjega Podravja v strateške dokumente, namenjene novi finančni perspektivi 2021-2027.  
Med drugim je povedal, da so v letu 2020 svetovali in pomagali 18 gospodarskim družbam iz 
naše občine. Predlagal je, da bi se v spomladanskem času organizirale delavnice. Predal je 
besedo mag. Mojci Drobnič Šibila. Podala je kratko obrazložitev Letnega načrta dela za leto 
2021. Aktivnosti v letu 2021 bodo usmerjene v pripravo Območnega razvojnega programa 
Spodnje Podravje za obdobje 2021-2027, ki bo vključeval projekte za črpanje evropskih 
sredstev iz naslova evropske kohezijske politike 2021-2027, kakor tudi projekte iz naslova 
novega instrumenta NEXT GENERATION EU. Slovenija ima v okviru RRF do leta 2026 
zagotovljenih 5. mio EUR sredstev. Stopnja sofinanciranja iz kohezijskega sklada je 85%. 
Denar bo namenjen za naslednje ukrepe: učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, 
krožno gospodarstvo, trajna raba kmetijskih zemljišč, geotermija, zaščita pred plazovi in 
poplavami, ukrepi na področju voda, digitalno in zeleno, razvoj turizma in kulture, investicije 
v podjetjih, itd…Mag. Danilo Čeh je predstavil še druge možnosti črpanja sredstev (Erasmus, 
Interreg, itd..), ki so namenjeni vsem, tudi podjetjem, društvom…Prvi razpisi so predvideni 
konec leta 2021. 
Županja Antonija Žumbar se je zahvalila predstavnikom ZRS Bistra za predstavitev v kateri 
je bil podan obsežen nabor projektov. Županja je še povedala, da pri projektih ob Dravi ni 
nikjer omenjenih Cirkulan – protipoplavni zid in tudi pri obnovi gradu Borl nas niso vključili 
k sodelovanju. Županja je odprla razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Danica Ranfl, Simon Milošič in Ivan Hemetek. 
Mira Petrovič je med razpravo povedala, da Haloze zahtevajo posebno pozornost, meni, da bi 
mogli imeti lasten razvojni program, ki bi zasledoval to kar mi potrebujemo. Razprava se je 
nanašala na temo gradu Borl, ki je bil umaknjen iz programa za razvoj regij, RUNE- izgradnja 
širokopasovne infrastrukture, čezmejni projekti (HALO SI ZA BIKE), Drava-Natura 2000itd.. 
Dr. Štefan Čelan je predlagal, da se prične pripravljati občinski razvojni program. 
Županja je predlagala, da se Letni načrt dopolni z nalogami, ki se nanašajo na obmejna 
problemska območja in območje Haloz.  
  
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 02/12/2020-15 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani z Letnim načrtom dela ZRS Bistra Ptuj za leto 
2021. Po predlagani dopolnitvi programa, bo občinski svet potrdil Letni načrt za leto 2021. 
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Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A3.) 
Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na zapisnik 
14. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v celoti.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta sprejme, zato predlaga 
naslednji sklep: 
Sklep 03/12/2020-15 
Potrdi se zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A4.) 
Odloka o proračunu Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 – druga obravnava 

 
Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leti 2021 in 2022 so člani sveta prejeli s sklicem seje. 
Županja Antonija Žumbar je predala besedo računovodkinji Ani Petrovič. 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. 
V proračunu za leto 2021 se je za 4.000 EUR povišala postavka 180509 Posodobitev 
večnamenskega športnega igrišča v Cirkulanah, za ta znesek se pa je zmanjšala postavka 
Javna dela, plače. Prav tako se je spremenil naziv ceste Modernizacija JP 602831 križišče Sv. 
Ana-Zeletina v Modernizacija JP 602831 križišče Sv. Ana – Rojsov breg. 
Razprave ni bilo.  
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/12/2020-15 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2021. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05/12/2020-15 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2022. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A5.) 
Prenos nekategorizirane ceste med občinske ceste 

 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Županja je predala besedo 
predsedniku Odbora za okolje in prostor, Francu Milošiču. Povedal je, da je vlogo dne, 1. 12. 
2020 obravnaval odbor ter soglasno predlagal, da se vlogi za prenos ceste ugodi. 
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/12/2020-15 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep o prenosu nekategorizirane ceste med občinske 
ceste. Nekategorizirana cesta, ki poteka po nepremičninah parc. št. 263/2, 265/6  in 265/2 vse 
k.o. 477-Medribnik, se prenese med občinske ceste Občine Cirkulane. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A6.) 
Mnenje h kandidatki za direktorico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 

 
Gradivo so člani sveta prejeli s sklicem seje. Direktorica je podala kratko obrazložitev. Svet 
zavoda knjižnice je na svoji seji kot najprimernejšo izbral Mileno Doberšek.  
Razprave ni bilo. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/12/2020-15 
Občinski svet Občine Cirkulane daje pozitivno mnenje za imenovanje kandidatke Milene 
Doberšek za direktorico Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki jo je izbral svet zavoda s sklepom z 
dne 8. 12. 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A7.) 
Vprašanja in pobude 14. redne seje – pojasnila 

 
Županja je podala pojasnila.  
- s predstavniki podjetja Telekom se bomo sestali v začetku leta (optika); 
- predsednikom VO smo posredovali dopis, da popišejo divja odlagališča; 
- starejšim občanom smo poslali po pošti voščila in manjšo pozornost (darilni bon); 
- obdarili smo otroke – Božiček; 
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- gospodinjstva so prejela koledar, glasilo in zastavo. 
 
 

A8.) 
Vprašanja in pobude občanov  

 
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za okolje in prostor. Franc Milošič je povedal, 
da so člani odbor obravnavali vlogo Roberta Kelca za postavitev hitrostne ovire pri hišni 
številki Meje 21. Soglasno so sprejeli, da se hitrostna ovira ne izvede. Za večjo varnost se 
izvede robna črta. 
 

A9.) 
Razno 

 
Ivana Hemetka je zanimalo koliko je občina sofinancirala za projekt Ptuj – Evropska 
prestolnica kulture ter je predlagal, da se pri kotejnerjih na pokopališču namesti kamera. 
Herman Krajnc je vprašal, če se lahko na pokopališču zmanjša velikost družinskega groba. 
Franc Milošič je povedal, da se pri odvozu smeti na relaciji Gradišča-Golov breg pri 
obračanju vozila Čistega mesta Ptuj, uničuje zasebno dvorišče. 
Ivan Glavica je opozoril, da v EPC Dolane ne dela javna razsvetljava.  
Razprava se je nadaljevala na temo pokopališča, osvetlitev oz. postavitev senzorske luči pri 
kontejnerjih, itd… 
Ivan Stopajnik je povedal, da je zaradi nujnih del enega od investitorjev, javna razsvetljava v 
EPC izklopljena. 
 
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 19.30 uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


