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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
Zadeva: Predlog Sklepa o povečanju sredstev za oprostitve komunalnega prispevka 
 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17)  in v 
skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o povečanju sredstev za 
oprostitve komunalnega prispevka. 
  
 
 
             Antonija Žumbar, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- predlog sklepa 
 
 
 
 
 
 



Predlog 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji __________ seji, dne ________ sprejel naslednji  
 
 

SKLEP O POVEČANJU SREDSTEV ZA OPROSTITVE KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 

 
 

1. V Proračunu občine Cirkulane za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19) se 
vrednostno spremeni naslednja proračunska vrstica: 

 
 

Postavka/NRP Naziv 
postavke/NRP 

Konto /Podkonto Znesek 
spreme
mbe iz 

Znesek 
spreme
mbe na 

---- Drugi nedavčni 
prihodki 

714 Drugi 
nedavčni 
prihodki  

/ 
714105 Prihodki 

od 
komunalnih 
prispevkov 

20.000,00 
EUR 

50.000,00 
EUR 

140203 Oprostitve 
komunalnega 
prispevka - 
gospodarstvo 

410 Subvencije 
/ 
410299 Druge 

subvencije 
privat. 
podjetjem in 
zasebnikom 

 

10.000,00 
EUR 

40.000,00 
EUR 

 
2. Povišanje sredstev se vključi v rebalans proračuna za leto 2020. 
 
3. Sklep začne veljati takoj. 

 
Opr. št.:   007-21/2020 

Datum:  

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
V letu 2019 je Občinski svet Občine Cirkulane na 1. dopisni seji, dne 21.2.2019 sprejel Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Cirkulane. V skladu s spremembami se 
lahko zavezance za gradnjo nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih objektov v celoti 
oprosti plačila komunalnega prispevka. 
V proračunu za leto 2020 so se zagotovila sredstva v skladu s pridobljenim mnenjem št. 441-
24/2019/2 z dne 29.3.2019. Občina Cirkulane je glede na novo ugotovljeno dejansko stanje 



pridobila novo mnenje Ministrstva za finance in priglašene sheme financiranja št. 441-24/2019/5 
z dne 16.1.2020, v katerem je spremenjen proračun sheme. Občinska uprava glede na aktualno 
stanje zaprosil za oprostitve in skladno z izdanim mnenjem v letu 2020 predvideva, da bo 
subvencionirati plačila komunalnega prispevka v višini 40.000 EUR (ocena).  
Zaradi zagotovitve transparentnosti prihodkov in odhodkov proračuna se sredstva računovodsko 
prikažejo kot prihodek in odhodek proračuna, zato jih je potrebno v tej višini tudi predvideti v 
proračunu. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
  
 


