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SKLEPA 
O ODLOGU PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Župan Občine Cerkvenjak 
 

GRADIVO PRIPRAVIL:  Občinska uprava 
 
VRSTA POSTOPKA: POSTOPEK ZA SPREJEM AKTA V ENI OBRAVNAVI - 83. člen 
Poslovnika občinskega sveta Občine Cerkvenjak 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (MUV, št. 46/16) in vloge 
zavezanca za plačilo komunalnega prispevka MATT-PRO, Matej Dolinar s.p., 
Peščeni Vrh 16, 2236 Cerkvenjak, je Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 16. 
redni seji, dne 2. 6. 2021, sprejel Sklep o odlogu plačila komunalnega prispevka, v 
vsebini kot je predlagan. 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 46/16), vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka MATT-PRO, Matej 
Dolinar s.p., Peščeni Vrh 16, 2236 Cerkvenjak, je Občinski svet Občine 
Cerkvenjak, na svoji 16. redni seji, dne 2. 6. 2021, sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
O ODLOGU PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

 
 

 

1. člen 
 

Občinski svet se je seznanil s prošnjo investitorja MATT-PRO, Matej Dolinar s.p., 
Peščeni Vrh 16, 2236 Cerkvenjak (priloga), za odlog plačila komunalnega 
prispevka, izračunanega dne 29. 4. 2021, za gradnjo industrijskega objekta v 
poslovno-obrtni coni (POC) Cerkvenjak. 
 

2. člen 
 

Župana Občine Cerkvenjak se pooblašča, da na podlagi tega sklepa sklene 
dogovor o odlogu plačila komunalnega prispevka z investitorjem MATT-PRO, 
Matej Dolinar s.p., Peščeni Vrh 16, 2236 Cerkvenjak, na način, da se plačilo 
komunalnega prispevka po informativnem izračunu z dne 29. 4. 2021 (priloga) v 
višini 23.235,00 EUR razdeli na naslednje obroke: 
 

• 1. obrok: 7.500,00 EUR, plačilo 30 dni po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja (predvidoma do 31. 7. 2021); 

• 2. obrok; 7.500,00 EUR, plačilo do 31. 3. 2022; 

• 3. obrok – preostanek oz. 8.235,00 EUR, plačilo do 31.12.2022; 
 

s čimer bo možna pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo industrijskega 
objekta na zemljišču parc. št. 615/12, k.o. 539-Brengova še pred plačilom 
predmetnega komunalnega prispevka občini. 
 

3. člen 
 
Terjatev – odlog plačila komunalnega prispevka je potrebno na stroške investitorja 
zavarovati s pridobitvijo ustreznega zavarovanja (bančne menice izvršljive na prvi 
poziv na vse TRR investitorja).   
 

4. člen  
 

Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. 

 
Številka: 3547-0008/2021 
Datum sklepa: 2. 6. 2021 

 Župan Občine Cerkvenjak 
 Marjan ŽMAVC 



 

OBRAZLOŽITEV: 
 

Investitor (MATT-PRO, Matej Dolinar s.p., Peščeni Vrh 16, 2236 Cerkvenjak) je s 
prijavo na razpis za prodajo komunalno opremljenih zemljišč v poslovno obrtni  
coni (POC) Cerkvenjak odkupil zemljišče parc. št. 615/12, k.o. 539 - Brengova.  
 
V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja na UE Lenart, je podal vlogo na 
občino Cerkvenjak za informativni izračun oz. odmero komunalnega prispevka za 
gradnjo industrijskega objekta na zemljišču parc. št. 615/12 k.o. 539-Brengova. 
 
Občinska uprava je investitorju dne 29. 4. 2021, izdala informativni izračun 
komunalnega prispevka v višini 23.235,00 EUR, za gradnjo industrijskega objekta 
na predmetnem zemljišču, ki pa zapade za plačilo v roku 30 dni po 
pravnomočnosti od izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka.  Investitor  je 
dne 24. 5. 2021, podal vlogo za odlog plačila komunalnega prispevka 
odmerjenega z informativnim izračunom z dne 29. 4. 2021. 
 
V skladu z Gradbenim zakonom se je investitor dolžan še pred izdajo gradbenega 
dovoljenja s strani pristojne UE Lenart, izkazati z dokazilom o plačilu komunalnega 
prispevka občini oz. z ustreznim aktom (pogodba ali dogovor), da ima obveznosti 
do občine urejene. Z vlogo, ki jo je naslovil na občino želi investitor z ustreznim 
pisnim dogovorom še pred izdajo gradbenega dovoljenja dogovoriti način plačila 
komunalnega prispevka in s tem pridobiti gradbeno dovoljenje. S pridobljenim 
gradbenim dovoljenjem bi od banke pridobil kredit za pokritje komunalnega 
prispevka in celotne investicije. S sprejemom predmetnega sklepa bi se 
investitorju omogočil odlog plačila komunalnega prispevka v obrokih in sicer: 
 

• 1. obrok: 7.500,00 EUR, plačilo 30 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja 
(predvidoma do 31.6.2021); 

• 2. obrok; 7.500,00 EUR, plačilo do 31. 3. 2022; 

• 3. obrok – preostanek oz. 8.235,00 EUR, plačilo do 31.12.2022; 
 
S tem bo možna pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo industrijskega 
objekta na zemljišču parc. št. 615/12, k.o. 539-Brengova še pred plačilom 
predmetnega komunalnega prispevka občini in to ob predpogoju, da se terjatev na 
stroške investitorja v okviru dogovora zavaruje s pridobitvijo ustreznega 
zavarovanja (bančne menice izvršljive na prvi poziv na vse TRR investitorja). 
 
Vse dodatna pojasnila in informacije bodo podane na sami seji. 
 
 
 



 OBČINA CERKVENJAK 
 Urad občinske uprave 

  
 Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK 

 Tel. (02) 729 57 00;  Fax (02) 729 57 04;  e-mail: obcina@cerkvenjak.si 
 

  

 

Datum: 29. 4. 2021 
 
 
MATT-PRO, MATEJ DOLINAR S.P. 
Peščeni Vrh 16 a 
 
2236    CERKVENJAK 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA za objekt – 
INDRUSTRIJSKA STAVBA na zemljišču s parc. št. 615/12, k.o. 539 Brengova 
 
 
 
V skladu s 13. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za predvideno 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje poslovno 
obrtne cone (POC) Cerkvenjak (MUV, št. 23/08 in UGSO št. 55/16) - v nadaljevanju odlok) je 
določen izračun komunalnega prispevka, in sicer:  
 
»Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:  
 
KP = (A(parcela) x Cpi x Dpi )  +  (K(dejavnost) x A(tlorisna x Cti x Dti) x i 
kjer je: 
 
KP  znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne 
  opreme na posameznem obračunskem območju 
A(parcela) površina parcele 
Cpi  obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za 

posamezno vrsto komunalne opreme 
 
Dpi  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka 
Cti obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na 

obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne infrastrukture 
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta 
Dti  delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka 
K(dejavnost) faktor dejavnosti 
i  povprečni letni indeks cen za posamezno leto 

Površina parcele se za objekte, za katere se pridobiva gradbeno dovoljenje, povzame iz 
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, za ostale objekte pa iz veljavnih prostorskih 
aktov Občine Cerkvenjak. 

Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
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Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega 
odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oz. 
razpoložljive dokumentacije. 

Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, 
se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri 
pomnoži s faktorjem 2,0. 
 
Komunalni prispevek za objekt: industrijska stavba (delavnica za obdelavo kovin), na 
zemljišču s parc. št. 615/12, k.o. 539 Brengova, se v obravnavanem primeru izračuna na 
naslednji način: 
 
Površina zemljišča (parcele) je 2.294,00 m2. 

Neto tlorisna površina objekta je 1.300,00 m2. 

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) so 
določeni v 7. členu odloka in so naslednji: 
 

Cena opremljanja kvadratnega metra EUR/m2 

Komunalni prispevek na enoto stavbnega zemljišča – Cpi 
9,00 

Komunalni prispevek na enoto neto stavbne površine – Cti 
22,52 

 

Faktor dejavnosti je določen v 13. členu odloka in znaša za vrsto objekta: Industrijske 
stavbe znaša  1. 

Delež parcele (Dp) in neto tlorisne površine objekta (Dt) je določen v 7. členu Odloka in 
znaša 0,70 za parcelo in 0,30 za neto tlorisno površino. 

 

KP = (2.294 m2 x 9 €/m2 x 0,70) + (1 x 1.300 m2 x 22,52 €/m2 x 0,30 ) x 1 =  
23.235,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila:   

Višja svetovalka II   Direktor občinske uprave Občine 
Cerkvenjak 

Metka LAH SIMONIČ, mag. tur.   mag. Vito KRANER, mag.jav.upr. 

 


