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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Letnega načrta dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 9. 
člena Pogodbe o opravljanju nalog regionalne razvojne agencije, predlagam občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Letnega načrta dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  Letni načrt dela za naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravlja v javnem interesu 

za leto 2021 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 15. redni seji, dne 23. 12. 2020 sprejel 

 
 

S  K  L  E  P  
o potrditvi Letnega načrta dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021 

 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane potrdi  Letni načrt dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2021, št. 
153/2020 z dne, 28. 9. 2020. 

2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-66/2020   
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
ZRS Bistra Ptuj bo v letu 2021 nadaljevala z opravljanjem nalog spodbujanja regionalnega razvoja 
za 16 občin Spodnjega Podravja. Aktivnosti v letu 2021 se bodo nanašale na vse aktivnosti 
podpisane z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ter na dodatne 
aktivnosti, ki se bodo skozi leto izkazale za potrebne na območju Spodnjega Podravja.  
Glavnina aktivnosti na področju regionalnega razvoja bo v letu 2021 usmerjena v izvedbo 
projektov, potrjenih na osnovi dogovorov za razvoj regij in njegovih dopolnitev. Največji obseg 
aktivnosti v letu 2021 bo predstavljala priprava Območnega razvojnega programa Spodnje 
Podravje za obdobje 2021-2027 in sodelovanje pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za 
Podravje 2021-2027. 
Posebno pozornost bodo namenili tudi aktivnostim, vezanim na Uredbo o določitvi obmejnih 
problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17 in 101/20) za pripravo 
konkretnih ukrepov za celostni razvoj območja Haloz, z namenom nadgradnje ukrepov in posebne 
obravnave območja Haloz – obmejna območja, tudi s strani drugih resornih ministrstev, predvsem 
kar zadeva pridobitev dodatne finančne podpore bodisi iz naslova kohezijske politike bodisi iz 
državnega proračuna, saj se na nacionalni ravni pripravlja sprememba uredbenih podlag, za 
problemska in obmejna območja. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


