
                              
                             OBČINA  CIRKULANE 
                             Cirkulane 58 
                             2282 Cirkulane 
                             telefon:  02/ 795 34 20    
                             e-naslov:   obcina.cirkulane@cirkulane.si 
                                              
                              
Opr. št.:   007-34/2020 
Datum: 20. 5. 2020 
 
OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi programa dela Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju za leto 2020 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 4. 
člena Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni list RS, 
št. 58/18) predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi 
programa dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2020. 
  

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  Program dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2020 
 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 11. redni seji, dne 28. 5. 2020 sprejel 

 
S  K  L  E  P  

o potrditvi programa dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 
2020: 

 
 

1. Potrdi se Program dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2020, 
št. 410-237/2019 z dne 27. 2. 2020, s prilogami, ki vsebujejo kadrovski načrt in finančni 
načrt s prikazom delitve stroškov po občinah in po delovnih nalogah. 
 

2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-34/2020 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (SOU SP), ki jo trenutno sestavlja 22 občin 
ustanoviteljic, za Občino Cirkulane opravlja naslednje naloge iz občinskih pristojnosti:  
 
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;  
– občinskega redarstva;  
– pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov;  
– notranje revizije;  
– varstva okolja;  
– urejanja prostora in 
– požarnega varstva. 
 
Ustanovitveni akt določa, da SOU SP vsako leto pripravi letni program dela s kadrovskim in 
finančnim načrtom, v katerem določi obseg in vrsto nalog ter višino potrebnih sredstev, ki jih bo 
za njihovo izvajanje zagotovila občina ustanoviteljica. Delež Občine Cirkulane pri financiranju 
dejavnosti SOU SP v letu 2020 znaša 1,84%, država pa sofinancira te dejavnosti med 30% in 
55%, odvisno od števila prenesenih nalog – za Občino Cirkulane ta delež od letos naprej znaša 
55%.  
 
SOU SP v letu 2020 predvideva 46 zaposlenih, skupni znesek za njeno delovanje pa je predviden 
v znesku 1.561.465,71 € - od tega je strošek Občine Cirkulane (ob upoštevanju deleža 
sofinanciranja Občine Cirkulane in sofinanciranja s strani države) 12.178,46 €. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


