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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) in 49. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), predlagam občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Predlog Odloka o porabi proračunske rezerve 
 
 
 
 
 
 
 



Predlog  
                                                                                                                                
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) in 49. 
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je občinski svet Občine Cirkulane 
na 2. izredni seji, dne 15. 9. 2020 sprejel 
 

O D  L  O  K 
O PORABI PRORAČUNSKE REZERVE 

 
1. člen 

 
Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2020. 
 

2. člen 
 
Sredstva proračunske rezerve se lahko v letu 2020 porabijo do višine 28.735,37 EUR za rušitev in 
novogradnjo MOSTU KORENJAK (po projektu PZI, št. 947/20, izdelovala ISB d.o.o, 
projektantska ocena znaša 52.812,24 EUR z DDV). 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Opr. št.:   007-48/2020 
Datum:  
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Drugi odstavek 49. člena Zakona o javnih financah določa, da se sredstva proračunske rezerve 
uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, 
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav 
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in 
ekološke nesreče. Četrti odstavek istega člena ZJF določa, da o uporabi sredstev proračunske 
rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski 
proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi 
sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske 
rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s 
posebnim odlokom. 
 
Občina Cirkulane namerava črpati državna sredstva za SANACIJA PLAZU IN STABILIZACIJA 
CESTE LC 102121 PARADIŽ 51, predračunska vrednost po projektantski oceni je  219.994,71 
EUR z DDV. Država krije 100 % upravičenih stroškov gradnje brez DDV.  Pred črpanjem teh 
sredstev pa mora občina izkazati porabo sredstev rezerve proračuna občine Cirkulane v višini 1,5 
% prihodkov proračuna v letu 2020, kar se s sprejemom tega odloka tudi realizira. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme odlok 
v predloženi vsebini. 

                                                                                                   
Antonija ŽUMBAR, 

županja Občine Cirkulane 


