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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o seznanitvi s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja 

v zvezi z reko Dravo, prostorskim razvojem, financiranjem OŠ dr. Ljudevita 
Pivka in skupnim vodovodnim sistemom Spodnje Podravje 

 
Na 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 26. člena 
Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu 
svetu v obravnavo in sprejem Predlog Sklepa o seznanitvi s sklepi Kolegija županov Spodnjega 
Podravja v zvezi z reko Dravo, prostorskim razvojem, financiranjem OŠ dr. Ljudevita Pivka in 
skupnim vodovodnim sistemom Spodnje Podravje. 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
Priloge: 

- Predlog Sklepa o seznanitvi s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja v zvezi z reko 
Dravo, prostorskim razvojem, financiranjem OŠ dr. Ljudevita Pivka in skupnega 
vodovodnega sistema Spodnje Podravje 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o celovitem reševanju problematike 
poplavljanja reke Drave, opr. št. 900-5/2019 z dne 11. 3. 2019 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o pridobitvi informacij o aktivnostih v zvezi 
s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050, opr. št. 900-5/2019 z dne 11. 3. 2019 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o opredelitvi Ptuja kot samostojnega središča 
nacionalnega pomena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050, opr. št. 900-5/2019 
z dne 10. 6. 2019 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o zmanjšanju vračila terjatve iz naslova 
investicije v OŠ dr. Ljudevita Pivka do prejema plačila Občine Destrnik, opr. št. 900-
5/2019 z dne 10. 6. 2019 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o utemeljitvah pravilnosti izračuna cene 
omrežnine za vodooskrbo, opr. št. 900-5/2019 z dne 9. 9. 2019 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o apelu Vladi RS in ministrstvoma za 
prednostno obravnavo protipoplavnih ukrepov na reki Dravi, opr. št. 900-5/2019 z dne 
10. 12. 2019 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o pridobitvi potrebne dokumentacije za 
potrebe pregleda delitvene bilance vodovodne infrastrukture, opr. št. 900-26/2020 z dne 
9. 3. 2020 

- Sklep Kolegija županov Spodnjega Podravja o celoviti obnovi vodovodnega sistema 
Spodnje Podravje, opr. št. 900-26/2020 z dne 9. 3. 2020 



Predlog 

Na podlagi 32. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), je občinski svet 
Občine Cirkulane na 11. redni seji, dne 28. 5. 2020 sprejel: 
 

SKLEP : 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s sklepi Kolegija županov Spodnjega Podravja 
v zvezi z reko Dravo, prostorskim razvojem, financiranjem OŠ dr. Ljudevita Pivka in 
skupnim vodovodnim sistemom Spodnje Podravje. 
 

2. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 
 

Številka: 007-36/2020 
Datum:   
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

Župani občin Spodnjega Podravja si na Kolegijih županov prizadevajo reševati številne skupne 
oz. povezane problematike na področju gospodarske in negospodarske javne infrastrukture, 
prostorskega načrtovanja, okolja in prostora ter ostalih področij, ki vplivajo na kakovost bivanja 
in delovanja v občinah. 
 
Tako so doslej na sejah obravnavali tematiko in predlagali ukrepe tudi v zvezi s poplavljanjem 
reke Drave, prostorskim načrtovanjem in razvojem na državnem nivoju, financiranjem OŠ dr. 
Ljudevita Pivka in skupnim vodovodnim sistemom Spodnje Podravje, kot je razvidno iz vsebine 
predloženih sklepov. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
  
 


