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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi z doseženimi cilji in rezultati dela Skupne 

občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 25. 
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 seznanitvi z 
doseženimi cilji in rezultati dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019. 
  

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  Letno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v 

Spodnjem Podravju v letu 2019 
  



    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 seznanitvi z doseženimi cilji in rezultati dela Skupne občinske uprave občin v 
Spodnjem Podravju v letu 2019: 

 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane se seznani z Letnim poročilom o doseženih ciljih in 
rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019. 

 
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-35/2020 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju (SOU SP) je za Občino Cirkulane v letu 
2019 opravljala naslednje naloge iz občinskih pristojnosti:  
 
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;  
– občinskega redarstva;  
– notranje revizije;  
– varstva okolja;  
– urejanja prostora in 
– požarnega varstva. 
 
Skladno s 25. členom ustanovitvenega akta direktor skupne uprave s polletnim in letnim 
poročilom poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta. Na 
dan 31. 12. 2019 je bilo na SOU SP zaposlenih 39 oseb, skupni realizirani znesek za njeno 
delovanje pa je bil 1.276.684,64 € - od tega je bil strošek Občine Cirkulane (ob upoštevanju deleža 
sofinanciranja Občine Cirkulane in sofinanciranja s strani države v višini 50% stroškov plač) 
11.090,00 €. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


