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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

»Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma« 
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in potrditev predlog Dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta »Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma«. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa, 
-  Dokument identifikacije investicijskega projekta »Kulturna dediščina za trajnostni razvoj 

turizma« 
  



    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 potrditvi popravka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Kulturna 

dediščina za trajnostni razvoj turizma« 
 

 
1. Občinski svet Občine Cirkulane potrdi popravek Dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta »Kulturna dediščina za trajnostni razvoj turizma« 
2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-51/2020 
Datum: 

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

Občina Cirkulane se je prijavila na razpis LAS Haloze za pridobitev sredstev iz naslova Evropskega 

sklada za regionalni razvoj, in sicer zaradi izvedbe projekta »Park dediščine Cirkulane«. Na razpis 

smo se prijavili kot vodilni partner operacije »Kulturna dediščina za trajnostni turizem«, v sklopu 

katere skupaj s partnerjema, Občino Gorišnica in Občino Zavrč, pridobivamo sredstva vsaka za 

svoj projekt. 

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki obravnava našo vlogo za financiranje 

operacije, smo bili pozvani, da namesto posamičnih DIIP-ov na ravni projektov vsake občine 

predložimo skupni DIIP v okviru operacije. Občinski svet je že obravnaval DIIP »Park dediščine 

Cirkulane« na 8. redni seji, predloženi DIIP pa se obravnava kot novelacija tega DIIP-a. V njem je 

skladno s konzorcijsko pogodbo, sklenjeno med partnerskimi občinami, bilo potrebno uskladiti 

tudi vire financiranja glede na obseg sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki 

zahtevkov občin ne pokriva v celoti. Skupna vrednost investicije za Občino Cirkulane ostaja enaka 

in znaša 123.301,79 evrov, spremenijo pa se viri financiranja, ki so: 66.000,00 evrov iz sklada ESRR 

ter 57.301,79 evrov lastnih sredstev. Prav tako je glede na zamik zaradi izrednih okoliščin 

spremenjen terminski načrt v dokumentu. 

Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 

v predloženi obliki. 

 
Antonija ŽUMBAR, 

županja Občine Cirkulane 


