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Stran 1 

 
 
Številka: 011-52/2019-1 
Datum: 18. 12. 2019 
 
V skladu s 53. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Cirkulane se piše: 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

9. redne seje občinskega sveta občine Cirkulane, 
ki je bila v torek, 17. 12. 2019, ob 17.30 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, revizorki Hermina Krajnc in Polona Gostan, ravnateljica OŠ 
Suzana Petek, knjigovodkinja OŠ Irena Semenič, Ivan Stopajnik, Leonida Škrinjar, Mojca 
Zemljarič (Radio Tednik Ptuj) in zapisničarka Mihaela Fridauer. 
 
Uvodoma g. županja pozdravi vse prisotne na 9. redni seji občinskega sveta občine Cirkulane. 
 
DNEVNI  RED: 
1. Ugotovitev navzočnosti, potrditev dnevnega reda; 
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane; 
3. Poročilo o realizaciji sklepov; 
4. Revizijsko poročilo o pravilnosti izračuna cene programov OŠ Cirkulane-Zavrč – enota 

Vrtec Cirkulane – Predlog sklepa o seznanitvi; 
5. Predlog OŠ Cirkulane-Zavrč glede števila in vrste oddelkov ter zvišanju normativa otrok v 

zavodu OŠ Cirkulane-Zavrč, OE Vrtec Cirkulane in cene programov – Predlog sklepa o 
potrditvi; 

6. Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2020 –  Predlog odloka; 
7. Imenovanje podžupana Občine Cirkulane; 
8. 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. Go. županja 
predstavi dnevni red in pozove svetnike k dopolnitvi dnevnega reda. Županja je podala 
dopolnitev dnevnega reda pod točko 8. Projekt vzpostavitve Modela dolgotrajne oskrbe v 
lokalni skupnosti. 
Drugih dopolnitev ni bilo. 
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Županja je predlagala glasovanje: 
Sklep 01/12/2019-9 
Potrdi se dnevni red z dopolnitvijo. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 
 

A2.) 
Potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane 

 
Go. županja Antonija Žumbar je svetnike pozvala, da podajo pripombe ali spremembe na 
zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Občine Cirkulane, sicer pa se naj zapisnik potrdi v  
celoti.  
Franc Milošič je podal pripombo. V zapisniku manjka sprejeti sklep občinskega sveta o 
povečanju sredstev za oprostitev komunalnega prispevka. 
Zapisnik 8. redne seje se dopolni s sklepom: 
Sklep 16/11/2019-8 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme sklep o povečanju sredstev za oprostitev 
komunalnega prispevka in sicer: v Rebalansu proračuna občine Cirkulane za leto 2019 se 
vrednostno spremeni naslednja proračunska vrstica: poviša se konto 714105 Prihodki od 
komunalnih prispevkov iz 39.000,00 eur na 64.000,00 eur in konto 410299 Druge subvencije 
privat. podjetjem in zasebnikom iz 0,00 eur na 25.000,00 eur. Povišanje sredstev se vključi v 
rebalans proračuna za  leto 2019. 
 
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo. 
  
Županja predlaga, da se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta s podano dopolnitvijo 
sprejme, zato predlaga naslednji sklep: 
Sklep 02/12/2019-9 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Cirkulane s podano dopolnitvijo. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
 

A3.) 
Poročilo o realizaciji sklepov 

 
Županja poda poročilo o realizaciji sklepov in pove, da so vsi sklepi, ki so bili sprejeti na 8. 
redni seji Občinskega sveta Občine Cirkulane realizirani in objavljeni v Uradnem glasilu 
slovenskih občin.  
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 03/12/2019-9 
Občinski svet občine Cirkulane se seznani z realizacijo sklepov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 8 članov. ZA je glasovalo 8 članov. 
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A4.) 
Revizijsko poročilo o pravilnosti izračuna cene programov OŠ Cirkulane-Zavrč – enota 

Vrtec Cirkulane – Predlog sklepa o seznanitvi 
 
Gradivo za to točko so člani sveta prejeli s sklicem seje. Z revizijskim poročilom so se 
seznanili člani Odbora za negospodarske dejavnosti. Županja je predala besedo revizorkama  
Hermini Krajnc in Poloni Gostan, ki sta podali kratko obrazložitev.  
Pridružil se je svetnik Ivan Hemetek.  
Hermina Krajnc je na kratko povedala, da je notranja revizija v zavodu bila opravljena v 
skladu z veljavnimi standardi notranjega revidiranja in kodeksom poklicne etike notranjega 
revizorja. Z odgovornimi osebami so bili opravljeni intervjuji. Revizorki sta pregledali: 
normativno ureditev oblikovanja cen programov predšolske vzgoje, oblikovanje oddelkov, 
primerjavo števila delovnih mest po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje glede na potrjeno število delovnih mest v aktih vrtca ter dejansko zasedena 
delovna mesta v vrtcu ter simulacijo izračuna ekonomske cene. 
Hermina Krajnc je povedala, da sta v glavni knjigi zaznali neobičajno prakso knjiženja in 
preknjiževanja iz enega na drugo stroškovno mesto. Zato sta izdali priporočilo, da mora šola 
za dejavnost predšolske vzgoje posebej voditi prihodke in odhodke, stroške pa naj natančno 
knjižijo po ustrezno oblikovanih sodilih, jasno morajo biti prikazani stroški javne službe in 
tržne dejavnosti. Podali sta tudi priporočilo, da zavod izdela sistemizacijo delovnih mest, ki 
bo skladna s predpisanimi normativi. Revizorki sta na podlagi ugotovitev vodstvu OŠ 
Cirkulane-Zavrč podali priporočila. 
Županja je odprla razpravo. 
Razpravljal je svetnik Simon Milošič. Razprava se je nanašala na prodajo malic za zaposlene 
po ceni 1 eur. 
Po razpravi je županja predlagala glasovanje. 
 
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 04/12/2019-9 
Občinski svet Občine Cirkulane se seznani z Revizijskim poročilom o nadzoru v OŠ 
Cirkulane-Zavrč v letu 2019. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A5.) 
Predlog OŠ Cirkulane-Zavrč glede števila in vrste oddelkov ter zvišanju normativa 

otrok v zavodu OŠ Cirkulane-Zavrč, OE Vrtec Cirkulane in cene programov – Predlog 
sklepa o potrditvi 

 
Županja je predala besedo predsedniku Odbora za negospodarske dejavnosti. Mitja Arbeiter je 
povedal, da so člani odbora obravnavali predlagano točko dnevnega reda in soglasno 
predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep o potrditvi števila in vrst oddelkov ter zvišanje 
normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane-Zavrč, OE Vrtec Cirkulane in cene programov. 
Danica Ranfl je vprašala, kdaj začnejo veljati predlagane cene. Županja pove, da cene 
pričnejo veljati s 1. 1. 2020. 
 
Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 05-12/2019-9 
Občinski svet Občine Cirkulane sprejme sklep o potrditvi števila in vrst oddelkov ter zvišanja 
normativa otrok v zavodu OŠ Cirkulane-Zavrč, OE vrtec Cirkulane in cene programov: 
Cene programov vrtca Cirkulane znašajo mesečno:  
 - za program od 1-2 leta:      490,59 EUR 
 - za program od 2-2,99 leta:            490,59 EUR 
 - za program od 3-5 leta:                  383,57 EUR 
- za program od 4-6 leta:                  383,57 EUR. 
 
Občinski svet občine Cirkulane potrdi število in vrste oddelkov: 
1. I starostno obdobje – homogena skupina 1-2 let; 12 otrok +2 otroka – povečanje.; 
2. I starostno obdobje – homogena skupina 2-2,99 let; 12 otrok +2 otroka - povečanje; 
3. II starostno obdobje – heterogena skupina 3-5 let; 19 otrok +2 otroka -povečanje; 
4. II starostno obdobje – heterogena skupina 4-6 let; 19 otrok +2 otroka -povečanje; 
 
Ta sklep začne veljati od 1. 1. 2020 dalje in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin 
in s tem preneha veljati sklep št. 007-67/2019 z dne 1. 10. 2019.  
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A6.)  
Odlok o proračunu Občine Cirkulane za leto 2020 –  Predlog odloka 

 
Županja je prebrala prejeti Amandma k Proračunu občine Cirkulane za leto 2020, ki ga je 
vložila svetniška skupina stranke SDS: 

- pri postavki 130201 Vzdrževanje cest, konto 4025 zmanjšanje za 10.000,00 eur; 
- pri postavki 180201 Kulturni spomeniki in obeležja, konto 4205 zmanjšanje za 

10.000,00 eur; 
- pri postavki  160603 Urejanje zemljišč in nepremičnin v lasti občine, konto 4029 

zmanjšanje za 15.000,00 eur; 
- proračunska postavka 130205 Izgradnja javne razsvetljave, konto 4205 se poveča za 

35.000,00 eur; 
Povečanje proračunske postavke Izgradnja javne razsvetljave iz 5.000,00 eur na 40.000,00 eur 
je podana zaradi izgradnje razsvetljave na območju naselja Dolane, Slatine in Malega Okiča. 
Franc Milošič je podal obrazložitev vloženega amandmaja. Predlog lokacij za izgradnjo 
razsvetljave: od ADK do zadnje hiše v »Kokolovo grabo«, od Hermana proti Gabrovec Ani v 
Dolanah, v bližini deponije in šolskih postaj v Malem Okiču-Slatini – izključno zaradi 
varnosti otrok. 
Županja je povedala, da se za Dolane – »Kokolova graba« iščejo rešitve, predlagala je 
postavitev solarnih svetilk.  
Županja je odprla razpravo. 
Razpravljali so svetniki: Mira Petrovič, Simon Milošič, Ivan Hemetek, Ivan Glavica. 
Mira Petrovič je predlagala, da se naredi sistematični načrt ureditve razsvetljave. Predlaga, da 
se na postavki Kulturni spomeniki pusti nekoliko več sredstev kot 5.000,00 evrov, saj je 
spomenik v zelo slabem stanju in je hkrati zelo nevaren. 
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Županja je povedala. Spomenik je poškodovan in potrebno bo poiskati rešitve. Razprava se 
razvije na temo obnove le tega ali postavitev novega spomenika. 
Ivan Hemetek je podal predlog nove lokacije postavitve spomenika in sicer na pokopališču 
zraven ostalih obeležij (spomenikov). 
Po razpravi je županja podala predlog sklepa o spremembi proračuna za leto 2020. 
  
Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 06/12/2019-9 
Občinski svet občine Cirkulane sprejme Sklep o spremembi Proračuna občine Cirkulane za 
leto 2020. V Proračunu se vrednostno spremenijo naslednje proračunske postavke: 
Proračunska vrstica, ki se zmanjša: 
Postavka 
/NRP 

Naziv postavke/NRP Podkonto Znesek 
spremembe iz 

Znesek 
spremembe na 

130201 
 

Vzdrževanje cest 4025 160.000,00 150.000,00 
 

180201 Kulturni spomeniki in 
obeležja 

4205 15.000,00 10.000,00 
 

160603 Urejanje zemljišč in 
nepremičnin v lasti 
občine 

4029 18.000,00 3.000,00 
 

Proračunska vrstica, ki se poveča: 
Postavka/NRP Naziv postavke/NRP Podkonto Znesek 

spremembe iz 
Znesek 
spremembe na 

130205 
 

Izgradnja javne 
razsvetljave 

4205 5.000,00 35.000,00 

 
Spremembe se vključijo v Proračun za leto 2020. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 

A7.) 
Imenovanje podžupana Občine Cirkulane 

 
Županja je za podžupanjo imenovala Danico Ranfl, roj. 1. 3. 1958, stan. Paradiž 10b, 2282 
Cirkulane. Podžupanja bo pomagala županji pri njenem delu ter opravljata posamezne naloge 
iz pristojnosti županje, za katere jo županja pooblasti. 
  
 

A8.) 
Projekt vzpostavitve modela dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti 

 
Gradivo so člani sveta prejeli na seji. Županja je podala kratko obrazložitev projekta. Gre za 
vzpostavitev sistema na nivoju lokalne skupnosti, ki je inovativen in vnaša pomembno 
spremembo v smeri boljše kakovosti oskrbe starejših, vendar je izvedljiv samo pod pogojem 
pridobitve nepovratnih sredstev EU skladov in države. Povedala je, da se je udeležila sestanka 
na katerem so bili prisotni župani in predstavniki domov za starejše. Gospod Franci Imperl iz 
podjetja Firis je povedal, da ta predlog sistemsko zajema storitve dolgotrajne oskrbe in 
socialno preventivo v lokalni skupnosti. Občine se morajo najprej priključiti v tako imenovani 
Konzorcij 17.  
Razprave ni bilo. 
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Županja predlaga naslednji predlog sklepa: 
Sklep 07/12/2019-9 
Občinski svet Občine Cirkulane potrjuje priključitev v Konzorcij 17 za projekt vzpostavitve 
modela dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti. 
 
Sklep je bil sprejet. 
Prisotnih je bilo 9 članov. ZA je glasovalo 9 članov. 
 
 

A9.) 
Razno 

 
Simona Milošiča je zanimalo, kaj se dogaja s prevozi zemlje (veliko odvozov) iz EPC Dolane. 
Od koga je zemlja in, če je od občine se naj porabi za potrebe občine. 
Ivan Stopajnik je odgovoril, da je zemlja namenjena za ureditev okolice kupcem parcel. 
Herman Krajnc je vprašal, kdaj se prične sanacija vodovoda v Dolanah. 
Ivan Stopajnik je povedal, da imamo zeleno luč za izvedbo, čakamo še soglasja za zaporo 
ceste. Podal je kratko obrazložitev iz sestanka z dne 11. 12. 2019 s predstavniki Direkcije za 
ceste na temo Projektna naloga za izdelavo Idejne zasnove (IZP) in projekta za izvedbo PZI 
ureditve avtobusnih postaj in krožišč na R3-692/6223 Borl–Cirkulane–Meje, ter enostranske 
kolesarske poti. Med drugim je še omenil, da študije niso pokazale izgradnje krožišč. Na 
sestanku je bil prisoten svetnik Simon Milošič.  
 
Drugih pobud in vprašanj ni bilo. 
Seja se je zaključila ob 19. 45 uri. 
 
Zapisala: 
Mihaela Fridauer 

Županja občine Cirkulane 
                                                                                                           Antonija Žumbar  


