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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi s polletnim poročilom o delu Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020 
   
    
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 
polletnim poročilom o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa, 
-  Polletno poročilo o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020. 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 13. redni seji, dne_________ sprejel 

 
 

S  K  L  E  P  
o seznanitvi s Polletnim poročilom o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem 

Podravju v letu 2020  
 

 
1. Občinski svet Občine Cirkulane se seznani s Polletnim poročilom o delu Skupne občinske 

uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2020.  
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-49/2020 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
 
Skladno s 25. členom ustanovitvenega akta direktor skupne uprave s polletnim in letnim poročilom 
poroča občinam ustanoviteljicam o realizaciji programa dela in finančnega načrta. 
Finančna realizacija Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za dejavnost občinske 
uprave je ob polletju znašala 659.379,15 EUR oziroma 42,23% glede na veljavni plan in je v okviru 
planirane porabe sredstev za to obdobje. V skladu z ustanovitvenim aktom je sedežna občina 
zagotavljala brezplačno prostore za skupno upravo in storitve na področju sprejemne pisarne, 
kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


