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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o potrditvi Letnega načrta dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2022 
   
    
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 2022. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

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

za leto 2022 
  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji __. redni seji, dne __. __. 2021 sprejel 

 
 

S  K  L  E  P  
o potrditvi Letnega načrta dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2022 

 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni načrt dela ZRS Bistra Ptuj za leto 2022, 
pripravljen septembra 2021. 

2. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-__/2021 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
ZRS Bistra Ptuj opravlja splošne naloge regionalne razvojne agencije v razvojni regiji v skladu z 
Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V letu 2022 nadaljevala z opravljanjem 
nalog spodbujanja regionalnega razvoja za 16 občin Spodnjega Podravja in bo posebno pozornost 
namenila tekočim aktivnostim ter vključitvi Spodnjega Podravja v strateške dokumente, namenjene 
novi finančni perspektivi 2021-2027, kakor tudi novemu instrumentu za okrevanje in odpornost.   
Prizadevali si bodo za čim uspešnejše črpanje sredstev iz naslova evropskega teritorialnega 
sodelovanja, priprava projektov pa bo temeljila na vključevanju projektnih partnerstev in vsebin, ki 
bodo doprinesle k realizaciji in izvedbi najpomembnejših regijskih projektov na območju 
Spodnjega Podravja. 
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 ter instrumenta za okrevanje in odpornost. 
 
V načrtu je tudi izračunan znesek sofinanciranja nalog, ki za leto 2022 za Občino Cirkulane znaša 
1989,60 evrov. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


