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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih dela 

SOU v Spodnjem Podravju v letu 2020 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o 
doseženih ciljih in rezultatih dela SOU v Spodnjem Podravju v letu 2020. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
- Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih dela SOU 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 17. redni seji dne 29. 4. 2021 sprejel 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet občine Cirkulane se seznani s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih dela 
SOU v Spodnjem Podravju v letu 2020, št. 410-237/2019 z dne 29. 3. 2021. 

 
2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
 
Številka: 007-___/2021 
Datum:   
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

  
V skladu s 25. členom Odloka o ustanovitvi SOU v Spodnjem Podravju nam SOU SP vsako leto 

poroča o doseženih ciljih in rezultatih dela. Poročilo je sestavljeno iz letne realizacije programa dela 

in realizacije finančnega načrta. SOU SP je za Občino Cirkulane opravljala 5 prenesenih nalog, in 

sicer na področju: 

- urejanja prostora 

- varstva okolja 

- občinske inšpekcije 

- občinskega redarstva in 

- notranje revizije. 

V lanskem letu je SOU SP prevzela tudi naloge na področju varstva osebnih podatkov (pravna 
služba), vendar jih zaradi neuspelih kadrovskih razpisov ni uspela izvajati.  
Skupni strošek uprave v lanskem letu je znašal 1.353.140,38 EUR, kar je nekoliko nižje od 
planiranega (86%). 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 

 

 

 

 


