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I.
-

ZAKONSKAPODLAGA
2l8.dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 5t. 6ll1 7),
21. dlen Uredbe o progftrmu opremljanja stavbnih zernlji5d in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 3t.20119,30/19 - popr. in 34119),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/14, 2l/15 in25/17),
Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117,
97120).

2. RAZLOGIZASPREJEMODLOKA
Obdina Moravske Toplice pri odmeri komunalnega prispevka uporablja Odlok o progmmu
opremljanja stavbnih zemlji5d in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno infrastrukturo na obmodju Obdine Moravske Toplice iz leta 2009, ob katerern je
obdina redno sprejernala sklepe o indeksiranju obradunskih stroskov posameznih wst
komunalne oprerne. V wnesnem dasu je priSlo do spremembe celotne prostorske zakonodaje.
V letu 2018 je zadel veljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). Sledila je nova Uredba
o programu oprernljanja stavbnih zemlji5d in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in odmeri komunalnega prispevka,
ki je prinesla Stevilne spranembe na podrodju komunalnega prispevka, med drugim pa tudi
doloda obvezno uskladitev trenutno veljavnih obdinskih odlokov z novim pravnim redom.
Novi odlok tako na novo doloda oskrbovana obmodja za posamezne wste obstojede
komunalne opreme na obmodju obdine, stro5ke za posamezne wste obstojede komunalne
opreme, preradun stro5kov posameznih vrst obstojede komunalne opreme na enoto mere,
merila za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo, dolodbe o
obdinskih olajSavah in oprostitvah pladila komunalnega prispevka, uposteva pretekla vlaganja
v komunalno opremo ter doloda nadin izraduna in odmere komunalnega prispevka za
obstoj edo komunalno opremo.
Obdina Moravske Toplice Zeli nadaljevati z Ze uveljavljeno politiko odmere komunalnega
prispevka. Iz tega razloga so bile prispevne stopnje zavezanca za vse l,rste komunalne opreme
dolodene tako, da vrednost komunalnega prispevk a za vedino najbolj pogostih primerov ostaja
na pribliZno enaki ravni kot do sedaj.
Primerjava veljavnega nadina odmere komunalnega prispevka in nadina odmere komunalnega
prispevka, ki je predmet obravnave je podana v priloZenih tabelah.

3.

PREDLOG SKLEPA

Oblinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o podlagah

za
odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo za obmoije ObCine
Moravske Toplice in ga posreduje v 15 - dnevno javno razpravo.
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Priloge:
predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno
oprano za obmodje Obdine Moravske Toplice
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno oprerno za obmodje Obdine Moravske Toplice
Priloga: primerjava prej - potern
besedilo dolodb ZUreP-2 (216. do 229. den)

-

-

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delowri pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odlkodninsko ali kako drugaae. Predlagane relitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, St. 24116).
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Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Moravske Toplice

Pripravljavec:
Občina Moravske Toplice
Odgovorna oseba: Alojz Glavač, župan

_____________________
žig in podpis

Izdelovalec:
TerraGIS d.o.o., Ljubljana
Odgovorna oseba: Igor Martinšek, direktor

_____________________
žig in podpis

Odlok je bil sprejet na Občinskem svetu Občine Moravske Toplice dne
____________ in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. _________ iz dne
___________.

Predlog – I. obravnava
Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 –
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19)
in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je
Občinski svet Občine Moravske Toplice na ____. redni seji dne __________ sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Moravske Toplice

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za celotno območje Občine Moravske Toplice.
(2) Odlok določa:
− oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju
občine;
− stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;
− preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
− merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
− določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila komunalnega prispevka,
− upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
− način izračuna in odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je »Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Moravske
Toplice«.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in
v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
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II. PREDMET KOMUNALNEGA PRISPEVKA, MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(predmet komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno
opremo:
− cestno omrežje;
− vodovodno omrežje in
− kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar:
− se obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme
oziroma obstaja možnost priključitve ali bremenitve komunalne opreme, katere
uporaba je s predpisom obvezna;
− se obstoječemu objektu povečuje bruto tlorisna površina ali
− se obstoječemu objektu spreminja namembnost.

4. člen
(oskrbna območja obstoječe komunalne opreme)
(1) Oskrbna območja po tem odloku so določena za posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme na območju občine in so prikazana v grafičnem delu elaborata iz tretjega odstavka 1.
člena tega odloka. Gre za naslednje grafične prikaze:
− Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;
− Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega območja javne kanalizacije;
− Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja javnega cestnega omrežja;
(2) Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, na
oskrbnem območju posamezne komunalne opreme nima možnosti priključka ali te ni mogoče
uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s
komunalno opremo.
(3) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven
oskrbnega območja te komunalne opreme, se obračunsko območje razširi na parcelo tega
objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste
obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je
omogočena njihova uporaba.
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5. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)
Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja
merila:
− površina gradbene parcele stavbe;
− bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbeno inženirskega objekta;
− razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta
(Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;
− faktor namembnosti objekta Fn;
− prispevna stopnja zavezanca psz(i).

6. člen
(površina gradbene parcele stavbe)
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje novega objekta se površina gradbene
parcele povzame iz dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(2) Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena ali ni prikazana, se
za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem
izvedbenem aktu.
(3) Če površine gradbene parcele ni mogoče dobiti na način iz prvega in drugega odstavka tega
člena, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških
parcel, na katerih je načrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabe te
stavbe, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s
prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča,
se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva
površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja
površine Fp, pri čemer velja, da Fp znaša 2,5.
(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših
podatkov o površini gradbene parcele, v primerih ko se objekt naknadno priključuje na
obstoječo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen ali pri
odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se
gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.
7. člen
(bruto tlorisna površina objekta)
(1) Bruto tlorisna površina objekta se določi po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje novega objekta, se podatek o bruto
tlorisni površini objekta povzame iz dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD, izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča,
se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se
upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin,
4
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pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina
objekta manjša od bruto tlorisne površine objekta, navedene v uradnih evidencah, se pri
izračunu komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina objekta iz elaborata za vpis
v uradno evidenco če je vložena popolna vloga za vpis spremembe neto oziroma bruto tlorisne
površine objekta v uradno evidenco.
(4) Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi pri
odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno priključuje na obstoječo
komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen.

8. člen
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta)
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) je
enako za vse vrste obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša Dpo = 0,3
ter Dto = 0,7.
9. člen
(faktor namembnosti objekta)
(1) Namembnost objekta se določi v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov
CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti
objekta (Fn).
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno
dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča,
se upošteva dejanska namembnost objekta.
(4) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:
Vrsta objekta

Fn

Enostanovanjske stavbe
− enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe
− dvostanovanjske stavbe
− tri in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
Gostinske stavbe
− hotelske in podobne gostinske stavbe
− druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
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Oznaka v
klasifikaciji
objektov CC-SI

1,00

1110

0,90
0,80
0,80

1121
1122
1130

1,30
1,30
1,30
1,30

1211
1212
1220
1230

1,30

1241
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− postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane
stavbe
− garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
− industrijske stavbe
− rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
− stavbe za kulturo in razvedrilo
− muzeji, arhivi in knjižnice
− stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno
delo
− stavbe za zdravstveno oskrbo
− stavbe za šport
Druge nestanovanjske stavbe
− nestanovanjske kmetijske stavbe
− obredne stavbe
− kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge
namene
− druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

1,00

1242

0,80
1,30

1251
1252

0,80
0,80
0,80

1261
1262
1263

1,00
0,80

1264
1265

0,70
0,70
0,70

1271
1272
1273

0,70

1274

(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je F n enak 1. Za vse vrste
gradbenih inženirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je Fn enak 0,3.
10. člen
(stroški obstoječe komunalne opreme)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, upoštevane v tem odloku na ustreznih
oskrbnih območjih so sledeči:

Vrsta obstoječe komunalne opreme
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda
3. Cestno omrežje

Stroški obstoječe
komunalne opreme v EUR
13.685.628
14.252.946
48.443.490

11. člen
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere)
Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznem oskrbnem območju,
preračunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele stavbe CpO(i) in na m2 bruto tlorisne
površine objekta CtO(i), znašajo:
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Komunalna oprema
1. Vodovodno omrežje
2. Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda
3. Cestno omrežje

Cp
(v EUR/m2)
2,28
4,32
6,20

Ct
(v EUR/m2)
7,49
12,55
21,35

12. člen
(prispevna stopnja zavezanca)
Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja
zavezanca psz(i):
− za vodovodno omrežje
− za kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda
− za cestno omrežje

95 %;
91 %;
54 %.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi oskrbnih območij ugotovi, na katero
vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena
uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme
posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn )) x psz(i)
(2) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPi
(3) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
− KPobstoječa(i)
− AGP
− Cpo(i)
− Dpo
− ASTAVBA
− Cto(i)
− Dto

znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme;
površina gradbene parcele stavbe;
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene
parcele stavbe;
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo;
bruto tlorisna površina stavbe;
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto
tlorisne površine objekta;
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo;
7
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− Fn
− psz(i)
− i

faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe;
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (%);
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.

14. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe namembnosti obstoječega objekta, gradnje novega objekta na
mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta
(nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva
razliko med novim in starim stanjem objekta. Če je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna
komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni
prispevek že poravnan.
Komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako
kot za novogradnjo.
15. člen
(upoštevanj preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta)
(1) V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem
zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od
odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalne prispevke ni preteklo več kot
pet let.
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti
dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status objekta, datum
odstranitve ter podatki o zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljenosti objekta.
Upoštevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte,
ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. Če dokazi ne obstajajo, upoštevanje
odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti
zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z določbo zakona, ki
ureja graditev. Breme dokazovanja je na strani investitorja. Če dokazi ne obstajajo,
upoštevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.

16. člen
(upoštevanje preteklih vlaganj v obliki finančnih sredstev)
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se v primeru vlaganj
zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme v nominalni vrednosti
upoštevajo pretekla vlaganja v komunalno opremo, na katero se vložek nanaša.
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(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz
prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti dokazila, iz katerih
mora biti nedvoumno razviden datum, vsebina, lokacija in višina finančnega vložka v
komunalno opremo.
(3) Kot pretekla vlaganja se upoštevajo samo vlaganja, nastala v obdobju ne več kot 20 let od
dneva vloge za odmero komunalnega prispevka oz. v primeru izdajanja odločbe po uradni
dolžnosti od dneva izdaje odločbe.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
17. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca, mora biti
vlogi za odmero komunalnega prispevka priložena vsa dokumentacija, ki je potrebna za
odmero komunalnega prispevka. Vlogi se lahko priložijo tudi podatki in dokazila o že
poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna
za odločitev o odmeri komunalnega prispevka.
(3) Če občina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov,
potrebnih za odmero ali dvomi o pravilnosti razpoložljivih podatkov, lahko sproži ugotovitveni
postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.
18. člen
(plačilo in vračilo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se lahko v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljšanja
opremljenosti zemljišča odmeri kot obročno plačilo razdeli na največ 12 mesečnih obrokov,
vendar mora zavezanec za plačilo to ustrezno označiti na vlogi za odmero komunalnega
prispevka ali še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo z
navedbo števila obrokov. V tem primeru se plačilni rok, število obrokov in zavarovanje plačila
določi v pogodbi.
(2) V primeru obročnega plačila znaša minimalni obrok 500 EUR. Ne glede na določilo
prejšnjega odstavka lahko temu primerno občina prilagodi število obrokov.
(3) Na zahtevo investitorja se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, vračilo plačanega komunalnega
prispevka v nerevalorizirani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o
vračilu.

V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
19. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
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(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki so
enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem
zemljišču osnovnega objekta.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se v celoti oprosti »druge stavbe, ki
niso uvrščene drugje« (oznaka 1274 v CC-SI), po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se
končajo po predpisih, veljavnih v času vložitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
(2) Za postopke, začete pred uveljavitvijo tega odloka, se štejejo tudi odmere komunalnega
prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča na območju predvidene investicije v
komunalno infrastrukturo za vodovodno in kanalizacijsko omrežje na podlagi sklenjenih
pogodb.
(3) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Moravske Toplice je na vpogled na spletni strani in
sedežu Občine Moravske Toplice.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za območje
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 110/09).

22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.:426-0009/2021-12
Moravske Toplice, dne ____________
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l. r.
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I. UVODNO POJASNILO
Občina Moravske Toplice uporablja pri odmeri komunalnega prispevka Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno infrastrukturo za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 110/2009)
iz leta 2009, ob katerem je občina redno sprejemala sklepe o indeksiranju obračunskih
stroškov posameznih vrst komunalne opreme. Odlok je ves ta čas solidno služil svojemu
namenu, vendar je zaradi novih zakonskih določil potrebno odlok posodobiti oziroma ga
nadomestiti z novim.
V vmesnem času je namreč prišlo do spremembe praktično celotne prostorske zakonodaje. V
letu 2018 je tako začel veljati nov krovni prostorski zakon, t.j. Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-2), kateremu so nato sledili tudi številni podzakonski akti in tehnični pravilniki. Eden
med njimi je tudi nova Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka, ki je prinesla številne spremembe na področju komunalnega
prispevka, med drugim pa tudi določa obvezno uskladitev trenutno veljavnih občinskih
odlokov z novim pravnim redom.
Novi odlok na novo opredeljuje oskrbna območja za posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme, stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, preračun stroškov
posameznih vrst obstoječe komunalne opreme, merila za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo, določbe o občinskih olajšavah in oprostitvah plačila
komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo ter uvaja
številne tehnične spremembe.
V elaboratu za pripravo odloka večinoma navajamo samo zbirne podatke o vrednosti
komunalne opreme, površinah objektov v občini in podobnih parametrih. Za temi zbirnimi
podatki obstaja tudi podrobnejša analiza in dodatni dokumenti (npr. izpisi iz registra osnovnih
sredstev občine, pregled stanja gospodarske javne infrastrukture ali prostorska analiza
prostorskega načrta), ki so na voljo pri izdelovalcu dokumenta.
Osnova za odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo je po zakonu elaborat za pripravo odloka (ta dokument), ki vsebuje potrebne
strokovne osnove za določitev komunalnega prispevka. Odlok bi bilo možno sprejeti tudi v
obliki sprememb in dopolnitev obstoječega odloka, vendar je zaradi preglednosti in številnih
tehničnih in vsebinskih sprememb bolje, da se ga sprejme na novo.
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II. ELABORAT ZA PRIPRAVO ODLOKA
1

SPLOŠNI DEL ELABORATA

1.1 Pojmi in kratice
NRP

načrt razvojnih programov občine;

BTP

bruto tlorisna površina objekta;

KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture;

AGP

gradbena parcela stavbe;

ASTAVBA

bruto tlorisna površina objekta;

Dpo

delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo,

Dto

delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,

Fn

faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,

psz(i)

prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme (%),

Cpo(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene
parcele stavbe,

Cto(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta.
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1.2 Podatki o naročniku
1.2.1 Naročnik
Naročnik:

Občina Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Župan:

Alojz Glavač

Identifikacijska številka za DDV:

SI 62760963

Matična številka:

5883164000

tel.:

(02) 53 81 500

e-mail:

obcina@moravske-toplice.si

1.2.2 Izdelovalec
Izdelovalec:

TerraGIS d.o.o.
Cesta na Brdo 85
1000 Ljubljana

Direktor:

Igor Martinšek

Identifikacijska številka za DDV:

SI 33570728

Matična številka:

1710630000

tel.:

(01) 25 60 991

e-mail.:

info@terragis.si
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1.3 Namen izdelave programa opremljanja
Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo za območje občine Moravske Toplice je dokument, ki ga občina sprejme
na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu z Uredbo
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19). Gre za obvezno podlago (26. člen Uredbe), ki
podrobneje opredeljuje določbe glede meril in parametrov za odmero komunalnega
prispevka, ki so nato zapisani v odloku.
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje občine Moravske Toplice predstavlja pravno podlago za izdajo odločb o plačilu
komunalnega prispevka, kar je glavni namen izdelave elaborata in na njem sprejetega odloka.
Namen elaborata za pripravo odloka za odmero komunalnega prispevka je opisati obstoječo
komunalno opremo občine, določiti oskrbna območja, t.j. območja na katerem se zagotavlja
priključevanje na infrastrukturo oziroma območje njene uporabe ter določiti merila in pogoje
za izračun komunalnega prispevka.
Po novi Uredbi se v elaborat vključuje samo obstoječo infrastrukturo, medtem ko je za novo
(predvideno) infrastrukturo potreben sprejem posebnega programa opremljanja in odloka, ki
potem obravnava samo novo komunalno opremo na omejenem (običajno manjšem) območju,
z navedbo časovnega načrta, strukture financiranja in ostalih parametrov.
Elaborat za pripravo odloka je izdelan za območje celotne občine in določa pogoje ter merila
za odmero komunalnega prispevka na območjih z že zgrajeno komunalno infrastrukturo.
Elaborat za pripravo odloka vsebuje:
−
−
−
−
−

navedbo upoštevanih strokovnih podlag za izdelavo odloka in
določitev oskrbnih območij,
opredelitev stroškov obstoječe komunalne opreme,
preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

1.4 Navedba občine, ki je predmet programa opremljanja
Občina Moravske Toplice, s sedežem na Kranjčevi ulici 3, 9226 Moravske Toplice je bila
ustanovljena leta 1994. Občinski praznik praznuje občina 7. septembra in ga na ta način
navezuje na zgodovino moravskega zdravilišča. Župan občine je Alojz Glavač.
Občina Moravske Toplice leži sredi Prekmurja, na skrajnem severovzhodu Slovenije. Občina
velja za geografsko največjo občino v Pomurju v kateri se združijo trije svetovi levega brega
Mure: Ravensko, Dolinsko in Goričko.
Občina šteje 5.837 prebivalcev (podatek iz leta 2020), se razprostira na 144,5 km² in obsega
28 naselij. Glavni gospodarski dejavnosti v občini sta kmetijstvo in turizem.
Pet naselij občine Moravske Toplice je dvojezičnih in tesno prepletenih s sosednjo Madžarsko.
Predstavniki madžarske narodne skupnosti dajejo občini značaj etnične raznolikosti in v okviru
kulturnih in turističnih društev ohranjajo pestro madžarsko kulturo.
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1.5 Opis območja obravnave
Elaborat za pripravo odloka je izdelan za območje celotne občine Moravske Toplice in določa
merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za vso že zgrajeno
komunalno opremo v naslednjih naseljih:
Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci,
Ivanovci, Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice,
Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, Središče, Suhi Vrh,
Tešanovci in Vučja Gomila.
Površina stavbnih zemljišč, namenjenih gradnji stavb je 7.810.941 m2, od česar je dejansko
pozidanih 4.670.407 m2, preostalih 3.140.534 m2 pa predstavlja površino še nepozidanega
poselitvenega območja.

1.6 Podlage za izdelavo elaborata za pripravo odloka
Pravno podlago za elaborat za pripravo odloka in tudi za sam odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Moravske
Toplice predstavljajo naslednji predpisi:
− Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17),
− Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19-popr. in 34/19) in
− Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE).
Elaborat v skladu s 26. členom Uredbe določa podlage za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo in vsebuje tekstualni in grafični del.
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2

OPIS OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME

V okviru elaborata za pripravo odloka se pod pojmom komunalna oprema pojmujejo objekti,
omrežja in površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb in objekti
grajenega javnega dobra, za katere se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da
se lahko prostorske ureditve izvedejo oziroma objekti služijo svojemu namenu.
V tem elaboratu tako obravnavamo javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje s
čistilnimi napravami ter javne ceste (in v sklopu njih javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo
za odvajanje padavinskih voda iz cestnega telesa, avtobusna postajališča, hodnike za pešce,
javna parkirišča ipd.).

2.1 Opis stanja komunalne opreme
2.1.1 Vodovod
Javni vodovod je sistem vodovodov, objektov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se
povezujejo v omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja preskrba s pitno vodo.
V občini Moravske Toplice se preko javnega vodovodnega sistema s pitno vodo oskrbuje
večina prebivalcev. Javno vodovodno omrežje je del oskrbovalnega območja VODOVODNI
SISTEM B, ki poleg naselij občine Moravske Toplice vključuje naselja občin: Beltinci, Cankova,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Tišina in Šalovci ter
skupaj oskrbuje 48.000 uporabnikov.
Oskrbovalno območje SISTEM B je oskrbovano iz vodnih virov Črnske meje, Fazanerija,
Hraščice in Krog Na vodnih virih Črnske meje in Krog se izvaja dezinfekcija surove vode s
plinskim klorom, na vodnem viru Fazanerija z natrijevim hipokloritom.
Javno vodovodno omrežje v občini Moravske Toplice še ni na voljo v naseljih Filovci, Bukovica,
Krnci, del naselja Fokovci in Lončarovci.
Dolžina celotnega obstoječega javnega vodovodnega sistema v občini Moravske Toplice je
149.137,10 m.
Tabela 1: Struktura vodovodnega omrežja glede na vrsto omrežja
Vrsta omrežja

Dolžina v m

Primarni vod

72.897,78

Sekundarni vod

74.388,88

Terciarni vod
Skupaj

1.850,44
149.137,10

Vir: GURS, Zbirni kataster GJI za vodovod

ELABORAT ZA PRIPRAVO ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9

KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

Tabela 2: Struktura vodovodnega omrežja glede na material
Material
lito železo
nodularna litina
polietilen
polivinil klorid
Skupaj

Dolžina v m
3.440,85
15.385,09
115.559,89
14.751,27
149.137,10

Vir: GURS, Zbirni kataster GJI za vodovod

2.1.2 Kanalizacijsko omrežje
Javna kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih
tehnoloških naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se
zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb. Objekti in naprave javne
kanalizacije so lokalna komunalna oprema, medtem ko priključki stavb na javno kanalizacijo
ter pretočne in nepretočne greznice niso objekti javne kanalizacije.
V občini je glede na kataster gospodarske javne infrastrukture že zgrajenih 64.999,20 m
kanalizacijskih vodov, od tega 63.054,86 m fekalnih kanalov in 1.944,34 m kanalov za
meteorno kanalizacijo.
Ker je večina kanalizacije razmeroma novejšega datuma (v smislu, manj kot dve desetletji), se
to pozna tudi pri materialu, kjer prevladujejo različne vrste PVC (polivinil klorid) in podobni
derivati (polietilen, poliester, polipropilen), medtem ko so starejši vodi praviloma iz betona.
Meteorni vodi so sicer del cestnega omrežja in jih z vidika komunalnega prispevka vrednostno
obravnavamo pri postavki »cestno omrežje«. Z vidika javnega katastra pa so v isti evidenci kot
ostala (fekalna in mešana) kanalizacija, pa zato zaradi konsistentnosti prikaza tehnične
podatke o meteornih vodih prikazujemo v skupnih tabelah za vso kanalizacijo.
V občini deluje pet čistilnih naprav Bogojina, Filovci, Ivanci, Lukačevci in Tešanovci. Vse čistilne
naprave skupaj so projektirane za 7.150 enot in letno prečistijo 285.463,00 m3 vode. Z
čistilnimi napravami v Občini Moravske Toplice upravlja Čista narava, javno komunalno
podjetje d.o.o., ki skrbi tudi za odvoz greznic in blata iz MKČN.
Občani, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje večinoma rešujejo ta
problem z uporabo greznic oz. v zadnjih letih z malimi čistilnimi napravami, kar pa seveda ne
sodi pod javno infrastrukturo in zato ne more biti predmet komunalnega prispevka. Zaradi
poroznega terena in primerov, kjer greznice niso zgrajene strokovno ali vzdrževane na
primeren način, pa je smiselna nadaljnja gradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
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Tabela 3: Sestava obstoječe kanalizacije po tipu
Tip kanalizacije

Dolžina v m

fekalni vod

63.054,84

meteorni vod

1.944,34

Skupaj

64.999,20

Vir: GURS, Zbirni kataster GJI za kanalizacijo

Tabela 4: Sestava obstoječe kanalizacije po vrsti toka
Vrsta toka

Dolžina v m

gravitacijski tok

57.123,60

tlačni tok

7.875,60

Skupaj

64.999,20

Vir: GURS, Zbirni kataster GJI za kanalizacijo

Tabela 5: Sestava obstoječe kanalizacije po materialu
Material

Dolžina v m

azbest cement, vlaknocement

214,04

beton (vse vrste, tudi centrifugiran)

8.909,67

polietilen (PE)

7.231,61

polivinil klorid (PVC)

38.504,50

ni podatka

10.139,38

Skupaj

64.999,20

Vir: GURS, Zbirni kataster GJI za kanalizacijo

Tabela 6: Čistilne naprave v občini Moravske Toplice (podatki za leto 2019)

Ime čistilne naprave

Zmogljivost
KČN (PE)

Letna količina
prečiščene
odpadne vode
(1000 m3/leto)

Bogojina

950

19,941

Filovci

700

12,097

Ivanci

350

8,069

Lukačevci

4.500

230,733

Tešanovci

650

14,623

7.150

285,463

Skupaj

Vir. ARSO, Seznam čistilnih naprav, http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/vsebine/podatki-1, september
2021
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2.1.3 Ceste
Program opremljanja ureja občinsko cestno omrežje v občini Moravske Toplice in preko njega
obračunava komunalni prispevek za že opremljena območja.
Javno cestno omrežje se, po Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.
US, 46/15 in 10/18), na področju občine deli na:
− državno cestno omrežje in
− občinsko cestno omrežje.
Državno cestno omrežje na območju občine Moravske Toplice spada pod pristojnost Direkcije
Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI). Četudi so občine dolžne na svojem območju
vzdrževati določene elemente državne ceste, kategorija državnih javnih cest ne spada v
stroške, ki se obračunavajo s komunalnim prispevkom.
Financiranje izgradnje občinskih javnih cest je v pristojnosti občin in se financira iz
komunalnega prispevka oz. drugih virov. Občinske javne ceste se v občini Moravske Toplice
delijo na:
− lokalne ceste (LC),
− lokalne mestne in krajevne ceste (LK) in
− javne poti v naseljih in med naselji (JP).
Pomen posamezne kategorije občinske ceste je določen v Zakonu o cestah. Tako za občinske
ceste velja:
− LC je občinska cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja
in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne
ceste enake ali višje kategorije,
− LK je občinska cesta, ki je kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjena dostopu do
zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje,
industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih ali
četrtih mest in delih naselij,
− JP je občinska cesta, ki ne izpolnjuje elementov, ki so predpisani za LC ali pa je
namenjena samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne in vaške ceste
ali poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ali podobno).
Tabela 7: Dolžine cestnega omrežja v občini Moravske Toplice
Kategorija ceste
javne poti v naseljih in med naselji
lokalne ceste
lokalne mestne in krajevne ceste
Skupaj

dolžina (m)
125.470,95
92.592,97
3.180,48
221.244,40

Vir: banka cestnih podatkov, September 2021

V sklopu cest so zajeta tudi javna razsvetljava, avtobusna postajališča, hodniki za pešce in
meteorna kanalizacija v cestnem telesu.
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2.2 Oskrbna območja obstoječe komunalne opreme
Oskrbna območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme so poselitvena območja, na
katerih se zagotavlja priključevanje oziroma uporaba posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme.
Pri tem velja določilo 21. člena Uredbe, ki pravi, da se za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme določi oskrbno območje. To določilo je Ministrstvo za okolje in prostor
(MOP) v enem svojih pojasnil podrobneje tolmačilo na način, da se vedno določi samo eno
oskrbno območje za vsako vrsto komunalne opreme, kar pomeni, da je komunalni prispevek
znotraj občine poenoten.
2.2.1 Vodovod
V vsebinskem smislu zajemamo celotno vodovodno infrastrukturo, kar pomeni tako tranzitne
vode, prečrpališča, vodohrane, objekte za dvig ali reduciranje tlaka v vodovodu kot tudi
sekundarno infrastrukturo, ki zajema lokalne vode znotraj naselij na katere se uporabniki
neposredno priključujejo, vodovode in naprave za gašenje požarov in vzdrževanje javnih
površin ipd.
Oskrbno območje javnega vodovoda tako obsega vsa naselja in objekte v občini, kjer obstaja
možnost priključitve na javno vodovodno omrežje.
Lastniki objektov, ki nimajo možnosti priključitve na javni vodovod niso zavezanci za plačilo
komunalnega prispevka.
2.2.2 Kanalizacija
Tako kot pri vodovodu imamo tudi pri kanalizaciji eno obračunsko območje. Glavni razlog leži
v solidarizaciji med posameznimi naselji znotraj občine, ki jih obravnavamo kot enotno
oskrbno območje, kar posledično pomeni, da so tudi osnove za komunalni prispevek po celotni
občini enake, ne glede na to, na kateri sistem je kdo priklopljen.
Na območjih, kjer je že zgrajeno omrežje in je priključitev tehnično možna, je priključitev
obvezna. Glede na to, da nekateri objekti še niso priklopljeni oz. da se nahajajo v naseljih, kjer
priklop še ni možen, poudarjamo, da bodo zavezanci za plačilo plačali svoj del komunalnega
prispevka za kanalizacijo šele takrat, ko bo priklop dejansko možen.
2.2.3 Ceste
Oskrbno območje občinskih cest so v osnovi vsa območja, ki imajo že urejen dostop do
občinskih javnih cest ali pa je ta dostop možno zgraditi brez širitve samega omrežja občinskih
cest. Če ima posamezna parcela dostop neposredno na državno cesto, se takšno območje prav
tako umesti v obračunsko območje občinskih cest, saj se občinske ceste že v osnovi šteje med
t.i. kolektivno komunalno opremo, za katero je značilno, da ni možno oziroma je težko določiti
konkretnega uporabnika.
Koncept postavitve oskrbnih območij za cestno omrežje je posledično drugačen kot pri
komunalnih vodih, saj privzemamo, da je v osnovi celotno cestno omrežje javno in namenjeno
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vsem in ga kot takega tudi lahko vsi uporabljajo. Glede na pojasnilo na začetku tega poglavja
tudi pri cestah opredeljujemo samo eno oskrbno območje za javne ceste, ki pokriva vse
poselitvene površine občine Moravske Toplice.

2.3 Površine oskrbnih območij
Ocenjena vsota bruto tlorisnih površin objektov na oskrbnem območju posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme je vsota bruto tlorisnih površin obstoječih ter po prostorskem
izvedbenem aktu dopustnih bruto tlorisnih površin objektov na pozidanih in nepozidanih
stavbnih zemljiščih, za katere mora zavezanec plačati komunalni prispevek za obstoječo
komunalno opremo. Pri tem za nepozidana zemljišča predpostavljamo enako raven
pozidanosti kot na območju, ki je že pozidano.
Kot vsota površin gradbenih parcel stavb na oskrbnem območju posamezne vrste obstoječe
komunalne opreme je ocenjena vsota vseh zemljiških parcel oziroma njihovih delov na
oskrbnem območju posamezne vrste obstoječe komunalne opreme, na katerih je v skladu s
prostorskim izvedbenim aktom dovoljeno graditi stavbo ali je že zgrajena stavba, za katero
mora zavezanec plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo.
2.3.1 Vodovod
Tabela 8: Površine oskrbnega območja za vodovod
Površina parcel
(v m2)

Bruto tlorisna
površina (v m2)

javno vodovodno omrežje (pozidane površine)

3.666.764

1.115.709

javno vodovodno omrežje (dopustne še nepozidane
površine)

2.336.574

710.964

Skupaj opremljene površine

6.003.338

1.826.673

Površina parcel
(v m2)

Bruto tlorisna
površina (v m2)

javno kanalizacijsko omrežje (pozidane površine)

2.287.927

787.194

javno kanalizacijsko omrežje (dopustne še
nepozidane površine)

1.012.566

348.338

Skupaj opremljene površine

3.300.493

1.135.582

Oskrbno območje

2.3.2 Kanalizacija
Tabela 9: Površine oskrbnega območja za kanalizacijo
Oskrbno območje
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2.3.3 Ceste
Tabela 10: Površine oskrbnega območja za ceste
Površina parcel
(v m2)

Bruto tlorisna
površina (v m2)

javno cestno omrežje (pozidane površine)

4.670.407

1.356.766

javno cestno omrežje (dopustne še nepozidane
površine)

3.140.534

912.334

Skupaj opremljene površine

7.810.941

2.269.100

Oskrbno območje

2.4 Stroški obstoječe komunalne opreme
Stroški obstoječe komunalne opreme so opredeljeni v Uredbi in obsegajo:
− stroške izdelave dokumentacije za komunalno opremo, izdelane v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov,
− stroške predhodnih raziskav in študij v zvezi s komunalno opremo,
− stroške pridobivanja zemljišč za opremljanje,
− stroške gradnje komunalne opreme kot so stroški materiala, stroški dela, stroški
gradbene opreme in
− druge stroške komunalne opreme, ki nastanejo zaradi opremljanja, kot so stroški
rušitev objektov, stroški dovoljenj, zavarovanj, nadzora ipd.
Stroški se za vsako vrsto obstoječe komunalne opreme določijo na enega izmed naslednjih
načinov:
− podatkov iz poslovnih knjig, ki jih vodijo neposredni proračunski porabniki (register
osnovnih sredstev), ali
− nadomestitvenih stroškov, ki so enaki stroškom gradnje nove komunalne opreme, ki
zagotavlja primerljivo zmogljivost in raven komunalne oskrbe kot obstoječa
komunalna oprema, ali
− dejanskih stroškov izvedenih investicij.
Občina sama določi tisti način ugotavljanja stroškov, za katerega meni, da predstavlja realno
vrednost. V tem konkretnem primeru je bila vrednost za vso komunalno infrastrukturo
določena glede na register osnovnih sredstev občine Moravske Toplice.
V nalogi so zajeti vsi trenutno dosegljivi podatki o obstoječi komunalni opremi, predvsem iz
obstoječih katastrov upravljavcev in občine. Pri tem so stroški določeni za vso obstoječo
komunalno opremo, ne glede na način financiranja izgradnje le-te.
2.4.1 Vodovodno omrežje
Vrednost vodovodnega omrežja določimo na podlagi vrednosti, ki je navedena v registru
osnovnih sredstev občine Moravske Toplice. Pri vrednotenju je upoštevana tudi vsa ostala
vodovodna infrastruktura (hidrantno omrežje, črpališča, naprave za dvigovanje ali reduciranje
tlaka vode na omrežju, naprave za čiščenje in pripravo vode na omrežju, vodohrani ipd.).
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Skupni stroški za celotno vodovodno omrežje občine tako znašajo 13.685.628 EUR.
2.4.2 Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda
H kanalizacijskemu omrežju je štet mešan in fekalni kanalizacijski sistem, meteorni je
upoštevan pri cestah.
Vrednost kanalizacijskega omrežja v Občini Moravske Toplice je ocenjena na podlagi tehnični
podatkov, ki so uporabljeni kot osnova za izračun na podlagi metode nadomestitvenih
stroškov.
Posebej poudarjamo, da so bile povsod, kjer je bilo to le mogoče in so obstajali znani podatki
uporabljeni dejanski podatki o vrednosti vodov, ocenjevanje pa je bilo izvedeno samo na tistih
odsekih, kjer znanih podatkov ni ali so nepopolni.
Skupna vrednost za celotno kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda in
čistilne naprave za območje Občine Moravske Toplice je ocenjena na 14.252.946 EUR.
2.4.3 Cestno omrežje
K cestam se poleg samih cest oz. cestišča šteje še: meteorno kanalizacijo, prometno
signalizacijo, javno razsvetljavo, avtobusna postajališča, hodnike za pešce, parkirišča ipd... Pri
cestah oz. cestišču je upoštevana tudi vrednost zemljišč (po GURS), kar bistveno vpliva na
vrednotenje cest.
Pri določanju vrednosti cestnega omrežja so upoštevani znani tehnični podatki kot osnova za
izračun na podlagi metode nadomestitvenih stroškov.
Ocenjena skupna vrednost občinskega cestnega omrežja tako znaša 48.443.490,00 EUR.

2.5 Prispevne stopnje zavezanca
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme
na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna
stopnja zavezanca (psz) mora biti enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na
območju cele občine in je lahko največ 100 odstotkov, določi pa se za vsako vrsto komunalne
opreme posebej.
Določitev prispevne stopnje je samostojna odločitev občine, s katero lahko občina v okviru
omejitev, ki jih opredeljujejo vrednost infrastrukture, sedanja poselitev in določila
prostorskega akta, zasleduje lokalno primerno višino komunalnega prispevka.
Tako določene prispevne stopnje so sledeče:
− za vodovodno omrežje – 95 %,
− za kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih odpadnih voda – 91 %,
− za cestno omrežje – 54 %.

ELABORAT ZA PRIPRAVO ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

16

KOMUNALNI PRISPEVEK V OBČINI MORAVSKE TOPLICE

3

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

3.1 Preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere
Stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na enoto mere so stroški posamezne
vrste obstoječe komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter gradbene parcele stavbe
in kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta.
Ta se izvede po naslednjih enačbah:
𝑪𝒑𝑶 (𝐢) = 𝑺𝑶 (𝒊)⁄∑ 𝑨𝑮𝑷(𝒊)
in
𝑪𝒕𝑶 (𝐢) = 𝑺𝑶 (𝒊)⁄∑ 𝑨𝑶𝑩𝑱𝑬𝑲𝑻(𝒊)
Zgornje oznake pomenijo:
CpO(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,

CtO(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,

SO(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme,

∑AGP(i)

ocenjena vsota gradbenih parcel stavb na oskrbnem območju posamezne vrste
obstoječe komunalne opreme,

∑AOBJEKT(i)

ocenjena vsota bruto tlorisnih površin objektov na oskrbnem območju
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme,

I

posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.

Tako izračunani stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere so tako sledeči:
Tabela 11: Izračunani stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere
Komunalna oprema

Cp (v EUR/m2)

Ct (v EUR/m2)

1. Vodovodno omrežje

2,28

7,49

2. Kanalizacijsko omrežje za odvajanje komunalnih
odpadnih voda

4,32

12,55

3. Cestno omrežje

6,20

21,35
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3.2 Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine
objekta
Občina Moravske Toplice ima v skladu s 25. členom Uredbe možnost, da za območje
opremljanja določi: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpO) in deležem površine
objekta (DtO), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo, pri čemer je minimum DpO ali DtO = 0,3, maksimum DpO ali DtO = 0,7 in DpO + DtO = 1.
Razmerje mora biti enako za vse vrste obstoječe komunalne opreme na območju celotne
občine.
Občina v skladu z navedenim določa, da je razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in
deležem površine objekta 0,30 : 0,70.
Razmerje utemeljujemo s tem, da je za večino ljudi lažje razumljivo, da plača višji komunalni
prispevek tisti z večjim objektom kot tisti z večjo parcelo, takšna ureditev pa je tudi najbolj
razširjena med slovenskimi občinami.
Nenazadnje je bilo tako razmerje v veljavi tudi že do sedaj in ga v tem dokumentu ne
spreminjamo.

3.3 Faktor namembnosti objekta
Občina lahko za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa
klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, določi faktor namembnosti
objekta (Fn). Faktor Fn se določi do vključno klasifikacijske ravni razreda (označen s štirimestno
številko). Vrednosti Fn za stavbe se določijo v razponu od 0,5 do 1,3, za gradbene inženirske
objekte pa v razponu od 0,1 do 0,5. Vrednosti za druge gradbene posege se določijo v razponu
od 0,1 do 1,3.
Faktor namembnosti mora biti enak za posamezne vrste objektov na območju cele občine in
za vse vrste obstoječe komunalne opreme.
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Tabela 12: Določitev faktorjev namembnosti glede na vrsto objekta
Vrsta objekta

Oznaka v
klasifikaciji
objektov CC-SI

Fn

Enostanovanjske stavbe
- enostanovanjske stavbe

1,00

1110

Večstanovanjske stavbe
- dvostanovanjske stavbe
- tri in večstanovanjske stavbe

0,90
0,80

1121
1122

Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine

0,80

1130

Gostinske stavbe
- hotelske in podobne gostinske stavbe
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev

1,30
1,30

1211
1212

Poslovne in upravne stavbe

1,30

1220

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1,30

1230

1,30

1241

1,00

1242

Industrijske stavbe in skladišča
- industrijske stavbe
- rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe

0,80
1,30

1251
1252

Stavbe splošnega družbenega pomena
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- muzeji, arhivi in knjižnice
- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
- stavbe za zdravstveno oskrbo
- stavbe za šport

0,80
0,80
0,80
1,00
0,80

1261
1262
1263
1264
1265

Druge nestanovanjske stavbe
- nestanovanjske kmetijske stavbe
- obredne stavbe
- kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene
- druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

0,70
0,70
0,70
0,70

1271
1272
1273
1274

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
- postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
- garažne stavbe

Za ostale vrste stavb, ki v prejšnji tabeli niso navedene, je Fn enak 1,00. Za vse vrste gradbenih
inženirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege (oznaka 3 v CC-SI) je Fn
enak 0,30.
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3.4 Oprostitve in olajšave za določene kategorije zavezancev
Iz zakona izhaja, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo gospodarske javne
infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma ki nima
samostojnih priključkov na komunalno opremo, kar je navedeno po prvem odstavku 226.
člena Zakona o urejanju prostora.
Novost v pravnem redu je tudi določba, da se komunalni prispevek ne plača v primeru
nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer
je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem
stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
Te določbe niso izrecno navedene v odloku, saj izhajajo iz zakona in veljajo v vsakem primeru.
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se po ZUreP-2 ne plača tudi za gradnjo
enostavnih objektov in tistih nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na
komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega
objekta. To je določba 2. in 3. odstavka 226. člena Zakona, ki v praksi pomeni veliko
spremembo in znatno olajšavo, saj je takih objektov zelo veliko. Vendar pa je v trenutku
priprave tega dokumenta v parlamentarni proceduri tudi že nov zakon (ZUreP-3), ki ima na tej
točki nekoliko spremenjeno določbo, ki (poenostavljeno) pravi, da se komunalni prispevek za
enostavne objekte ne obračuna, če ima občina to navedeno v svojem odloku. Iz tega razloga
imamo v odloku tudi posebno določbo, ki to izrecno opredeljuje.
Po ZUreP-3 bo tudi avtomatsko oproščena plačila komunalnega prispevka občina za vse svoje
projekte, ne glede na to, za kakšno namembnost objekta gre.
Poleg navedenih imamo v odloku tudi posebno splošno olajšavo, ki velja za vse zavezance, t.j.,
da se plačilo komunalnega prispevka v celoti (100 %) oprosti stavbe, ki so namenjene zaščiti,
reševanju, pomoči ali izvajanju gasilskih dejavnosti.

3.5 Upoštevanje preteklih vlaganj zavezanca
V primeru odstranitve obstoječega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem
zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, če od
odstranitve objekta ni preteklo več kot pet let. V tem primeru se komunalni prispevek za
obstoječo komunalno opremo izračuna na način za spremembo namembnosti in/ali
zmogljivosti objekta kot to določa uredba, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun
komunalnega prispevka.
Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti
podatke o odstranjenem objektu. V času odmere komunalnega prispevka morajo biti na
razpolago ustrezni dokazi o samem obstoju objekta, njegovi zmogljivosti, namembnosti in
legalnem priključevanju na komunalno opremo. Upoštevanje odstranjenih objektov pri
odmeri komunalnega prispevka je možno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi
gradbenega dovoljenja.
Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko štejejo tudi objekti
zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, če investitor predloži dokaze glede
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja ali druga ustrezna dokazila.
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Vlaganja v komunalno opremo občine pa so lahko bila tudi v finančnem smislu. V tem primeru
Občina Moravske Toplice določa, da se upoštevajo samo vlaganja, nastala v obdobju ne več
kot 20 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka oz. v primeru izdajanja odločbe
po uradni dolžnosti od dneva izdaje odločbe. Če gre pri tem za fizično osebo so dokazila
prenosljiva samo med dediči prvega dednega reda in se jih lahko uveljavlja samo enkrat.
Obvezna je tudi predložitev ustreznih dokazil.

3.6 Pogodba o opremljanju
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno infrastrukturo,
se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v
posameznem obračunskem območju lahko odmeri. Podrobnosti o oddaji gradnje objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, financiranja investicije, podrobnosti v zvezi s
priključevanjem objekta na komunalno infrastrukturo ter druge podrobnosti, ki lahko vplivajo
na izgradnjo in financiranje načrtovane komunalne infrastrukture določita občina in zavezanec
v »Pogodbi o opremljanju« v skladu s predpisi o urejanju prostora.
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3.7 Izračun komunalnega prispevka
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
𝑲𝑷𝑶𝑩𝑺𝑻𝑶𝑱𝑬Č𝑨 (𝒊) = ((𝑨𝑮𝑷 × 𝑪𝒑𝑶 (𝒊) × 𝑫𝒑𝑶 ) + (𝑨𝑺𝑻𝑨𝑽𝑩𝑨 × 𝑪𝒕𝑶 (𝒊) × 𝑫𝒕𝑶 × 𝑭𝒏 )) × 𝒑𝑺𝒁 (𝒊)
Pri tem velja:
KPOBSTOJEČA(i) znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
AGP

površina gradbene parcele stavbe,

CpO (i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,

DpO

delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo,

ASTAVBA

bruto tlorisna površina stavbe,

CtO(i)

stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne
površine objekta,

DtO

delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo,

Fn

faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,

pSZ(i)

prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme
(%),

i

posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.

Zgornja formula je predpisana z uredbo.
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4

PRILOGE

Kartografski del (zaradi dimenzij in obsežnosti predan ločeno v posebni mapi)
Grafični prikazi obstoječe komunalne opreme in oskrbnih območij obstoječe komunalne
opreme:
− Karta 1 – Vodovod – Pregledna karta oskrbnega območja javnega vodovoda;
− Karta 2 – Kanalizacija – Pregledna karta oskrbnega območja javne kanalizacije;
− Karta 3 – Ceste – Pregledna karta oskrbnega območja javnega cestnega omrežja.
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Priloga: primerjava prej – potem
Občina Moravske Toplice uporablja pri odmeri komunalnega prispevka odlok, ki je bil narejen
na podlagi Uredbe in Pravilnika iz leta 2007. V vmesnem času je prišlo do spremembe celotne
prostorske zakonodaje – najprej nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in potem še Uredbe
o programu opremljanja stavbnih zemljišč – kar je spremenilo način obračuna komunalnega
prispevka. Čeprav je koncept še vedno do neke mere podoben gre vendarle za drugačen način
določanja vhodnih podatkov in različne formule.
Po trenutno veljavnem načinu se komunalni prispevek obračunava po naslednji formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp ) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
kjer je:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt
Kdejavnost
Cpij
Ctij
i
j

znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju,
površina parcele,
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se
izračuna po standardu SIST ISO 9836,
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
faktor dejavnosti,
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za
posamezno vrsto komunalne opreme,
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na
obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
posamezna vrsta komunalne opreme,
posamezno obračunsko območje.

Po določilih nove Uredbe pa je formula naslednja:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn )) x psz(i)
kjer je:
KPobstoječa(i)
AGP
Cpo(i)
Dpo
ASTAVBA

znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme,
površina gradbene parcele stavbe,
stroški posamezne vrste obstoječe komunale opreme na m2 gradbene parcele
stavbe,
delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo,
bruto tlorisna površina stavbe,

Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine
objekta,
Dto
delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,
psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
Razlike so sledeče:
-

po stari Uredbi je bil vhodni podatek neto tlorisna površina, po novem pa gre za bruto
tlorisno površino,
po novem je sestavni del izračuna prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto
komunalne opreme,
obračunski stroški na enoto so po novem izračunani drugače (ni direktno razvidno iz
formule, izhaja iz spremenjene Uredbe).
faktorji namembnosti niso več določeni tako podrobno (zahteva Uredbe po opredelitvi na
velikost razreda),
dodana olajšava, da se ne plača za gradnjo enostavnih in nekaterih nezahtevnih objektov
(je že v zakonu, je ne pišemo posebej v občinski odlok),
dodana olajšava je za nadomeščanje objektov, prizadetih zaradi naravne nesreče (je že v
zakonu, je ne pišemo posebej v občinski odlok),
razširjen nabor objektov, za katere se ne plačuje komunalnega prispevka,
že v odloku dodana 100 % olajšava za gasilske domove,
številne druge tehnične spremembe in dopolnitve.

Splošna usmeritev, ki sem jo dobil od Občine Moravske Toplice je ta, da naj komunalni
prispevek ostane na približno podobni ravni, kot do sedaj.

2

Primerjava prej-potem je sledeča:
Tabela: Komunalni prispevek za enostanovanjski objekt, za cesto, vodo in kanalizacijo, v EUR
– po trenutno veljavnem odloku:
Neto tlorisna površina objekta v m2
vm
66,40
83,00
103,75
124,50
145,25
166,00
207,50
249,00
200
2.257
2.685
3.220
300
2.529
2.957
3.493
4.028
4.563
400
2.801
3.229
3.765
4.300
4.835
5.370
6.441
500
3.501
4.037
4.572
5.107
5.642
6.713
7.783
600
4.309
4.844
5.379
5.915
6.985
8.056
800
5.388
5.924
6.459
7.529
8.600
1.000
7.003
8.073
9.144
Opomba: upoštevan Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme iz 2021

Parcela v m2

2

Tabela: Komunalni prispevek za enostanovanjski objekt, za cesto, vodo in kanalizacijo, v EUR
– po predlogu novega odloka

Parcela v m2

2

vm
200
300
400
500
600
800
1.000

80,00
2.251
2.534
2.818

100,00
2.672
2.955
3.239
3.522

Bruto tlorisna površina objekta v m2
125,00
150,00
175,00
200,00
3.198
3.482
4.008
4.534
3.765
4.291
4.818
5.344
4.049
4.575
5.101
5.627
4.332
4.858
5.385
5.911
5.425
5.952
6.478
7.045

250,00

300,00

6.396
6.680
6.963
7.530
8.097

7.732
8.016
8.583
9.150

Parcela v m2

Tabela: Razlika prej-potem med obema zgornjima tabelama (v %):

v m2
200
300
400
500
600
800
1.000

80/66,4
-0,27%
0,20%
0,61%

100/83
-0,48%
-0,07%
0,31%
0,60%

Bruto / Neto tlorisna površina objekta v m2
125/103
150/124 175/145
200/166
-0,68%
-0,31%
-0,50%
-0,64%
0,00%
-0,21%
-0,35%
-0,48%
0,30%
0,07%
-0,12%
-0,27%
0,53%
0,29%
0,11%
-0,07%
0,69%
0,47%
0,29%
0,60%

250/207

300/249

-0,70%
-0,49%
-0,31%
0,01%
0,30%

-0,66%
-0,50%
-0,20%
0,07%

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se razlika v komunalnem prispevku med starim in novim
odlokom za vso komunalno opremo v povprečju giba med 0 % in -1 %, odvisno od primera, za
večino najbolj pogostih primerov pa ostaja na približno enaki ravni kot do sedaj.
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V primeru, da objekt nima možnosti priključitve na kanalizacijo, se obračun samo cesta in
voda. Komunalni prispevek v takšnem primeru je sledeč:
Tabela: Komunalni prispevek za enostanovanjski objekt, za cesto in vodo, brez kanalizacije, v
EUR – po trenutno veljavnem odloku:

Parcela v m2

Neto tlorisna površina objekta v m2
v m2
66,40
83,00
103,75
124,50
145,25
166,00
207,50
249,00
200
1.388
1.671
2.025
300
1.516
1.799
2.153
2.506
2.860
400
1.644
1.927
2.281
2.635
2.988
3.342
4.049
500
2.055
2.409
2.763
3.116
3.470
4.177
4.885
600
2.537
2.891
3.244
3.598
4.305
5.013
800
3.147
3.501
3.854
4.562
5.269
1.000
4.110
4.818
5.525
Opomba: upoštevan Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme iz 2021

Parcela v m2

Tabela: Komunalni prispevek za enostanovanjski objekt, za cesto in vodo, brez kanalizacije, v
EUR – po predlogu novega odloka

v m2
200
300
400
500
600
800
1.000

80,00
1.376
1.541
1.707

100,00
1.637
1.802
1.968
2.134

Bruto tlorisna površina objekta v m2
125,00
150,00
175,00
200,00
1.963
2.129
2.455
2.781
2.294
2.621
2.947
3.273
2.460
2.786
3.113
3.439
2.625
2.952
3.278
3.605
3.283
3.609
3.936
4.267

250,00

300,00

3.926
4.092
4.257
4.589
4.920

4.745
4.910
5.241
5.573

Tabela: Razlika prej-potem med obema zgornjima tabelama (v %):

Parcela v m2

2

vm
200
300
400
500
600
800
1.000

80/66,4
-0,86%
1,65%
3,83%

100/83
-2,03%
0,17%
2,13%
3,84%

Bruto / Neto tlorisna površina objekta v m 2
125/103
150/124 175/145
200/166
-3,06%
-1,11%
-2,04%
-2,76%
0,57%
-0,53%
-1,37%
-2,06%
2,12%
0,83%
-0,10%
-0,89%
3,47%
2,11%
1,05%
0,19%
4,32%
3,08%
2,13%
3,82%

250/207

300/249

-3,04%
-2,03%
-1,11%
0,59%
2,12%

-2,87%
-2,05%
-0,53%
0,87%

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se razlika v komunalnem prispevku med starim in novim
odlokom tudi za primere, ko se objekt ne more priključiti na kanalizacijo (obračuna se samo
cesta in voda), v povprečju giba med -3 % in +3 %, odvisno od primera, za večino najbolj
pogostih primerov pa ostaja na približno enaki ravni kot do sedaj.
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V nekaterih primerih se objekt tudi ne priključuje na javni vodovod. Če se obračuna samo
cesta, je obračun komunalnega prispevka sledeč:
Tabela: Komunalni prispevek za enostanovanjski objekt, samo za cesto, brez kanalizacije in
vode, v EUR – po trenutno veljavnem odloku:

Parcela v m2

Neto tlorisna površina objekta v m2
v m2
66,40
83,00
103,75
124,50
145,25
166,00
207,50
249,00
200
861
1.036
1.255
300
941
1.116
1.335
1.555
1.774
400
1.021
1.197
1.416
1.635
1.854
2.073
2.511
500
1.277
1.496
1.715
1.934
2.153
2.591
3.029
600
1.576
1.795
2.014
2.233
2.671
3.109
800
1.955
2.174
2.393
2.831
3.269
1.000
2.553
2.991
3.429
Opomba: upoštevan Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme iz 2021

Parcela v m2

Tabela: Komunalni prispevek za enostanovanjski objekt, samo za cesto, brez kanalizacije in
vode, v EUR – po predlogu novega odloka

v m2
200
300
400
500
600
800
1.000

80,00
847
947
1.048

100,00
1.008
1.109
1.209
1.310

Bruto tlorisna površina objekta v m2
125,00
150,00
175,00
200,00
1.210
1.310
1.512
1.714
1.411
1.613
1.814
2.016
1.511
1.713
1.915
2.117
1.612
1.814
2.015
2.217
2.015
2.216
2.418
2.619

250,00

300,00

2.420
2.520
2.621
2.822
3.023

2.924
3.024
3.225
3.426

Tabela: Razlika prej-potem med obema zgornjima tabelama (v %):

Parcela v m2

2

vm
200
300
400
500
600
800
1.000

80/66,4
-1,63%
0,64%
2,64%

100/83
-2,70%
-0,63%
1,00%
2,58%

Bruto / Neto tlorisna površina objekta v m 2
125/103
150/124 175/145
200/166
-3,59%
-1,87%
-2,77%
-3,38%
-0,35%
-1,35%
-2,16%
-2,75%
1,00%
-0,12%
-0,98%
-1,67%
2,28%
1,06%
0,05%
-0,72%
3,07%
1,93%
1,04%
2,59%

250/207

300/249

-3,62%
-2,74%
-1,87%
-0,32%
1,07%

-3,47%
-2,73%
-1,35%
-0,09%

Kot je razvidno iz zgornje tabele, se razlika v komunalnem prispevku med starim in novim
odlokom tudi za primere, ko se objekta obračuna samo uporaba javne ceste, giba med -3 % in
+3 %, odvisno od primera, za večino najbolj pogostih primerov pa ostaja na približno enaki
ravni kot do sedaj.
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Če se izkaže, da pravica do začasne uporabe iz 210. člena tega zakona ali služnost v javno korist
iz 211. člena tega zakona ni več nujno potrebna za izvedbo namena, zaradi katerega je bila
ustanovljena, upravni organ na predlog lastnika oziroma upravičenca to pravico ukine z odločbo.

215. člen
(učinek odprave odločbe o razlastitvi)
Odločba o razlastitvi se na zahtevo razlaščenca odpravi, če razlastitveni upravičenec ne plača ali
položi odškodnine oziroma ne zagotovi nadomestne nepremičnine v enem letu po:
– izdaji odločbe o sporazumno določeni odškodnini oziroma nadomestilu;
– sklenitvi sporazuma pred notarjem ali
– pravnomočni odločitvi o odmeri odškodnine na sodišču.

4. poglavje: FINANČNA SREDSTVA ZEMLJIŠKE POLITIKE
1. oddelek: Komunalni prispevek
216. člen
(komunalni prispevek za novo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo je plačilo dela stroškov graditve komunalne
opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(2) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja posredno ali neposredno priključuje
na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, mora zavezanec
za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo plačati tudi pripadajoči del
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme iz programa opremljanja
se lahko odmeri, če je stavbno zemljišče oziroma objekt v obračunskem območju te vrste komunalne
opreme.
(4) Komunalna oprema iz programa opremljanja se šteje za novo, dokler ni zgrajena ter predana
v upravljanje vsa načrtovana komunalna oprema iz programa opremljanja in niso izvedene vse
prostorske ureditve oziroma zgrajeni vsi objekti, ki so z OPN ali OPPN načrtovani na območju
opremljanja za katerega je bil program opremljanja sprejet.
(5) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se lahko odmeri le za tisto komunalno
opremo, ki je določena v programu opremljanja in:
– je vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto,
– je predmet pogodbe o opremljanju,

– za katero občina in zavezanec skleneta medsebojno pogodbo o priključitvi iz 224. člena tega
zakona, ne glede na to ali je ta komunalna oprema vključena v načrt razvojnih programov
občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto, ali
– je že zgrajena v obsegu kot to določa program opremljanja oziroma v obsegu, ki zagotavlja
zavezancem enak nivo oskrbe, v kolikor se pri podrobnejšem projektiranju ali izvedbi izkaže, da so
zaradi tehničnih, funkcionalnih ali drugih rešitev oziroma razmer potrebna odstopanja od rešitev
načrtovane komunalne opreme iz programa opremljanja.
(6) Komunalni prispevek za novo komunalno opremo se določi na podlagi podlag za odmero
komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja.
(7) S plačilom komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je zavezancu zagotovljena
možnost priključitve na novo komunalno opremo oziroma možnost njene uporabe oziroma mu je
zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja ali pogodba o
priključitvi iz 224. člena tega zakona.
(8) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za novo komunalno opremo poravnani vsi
stroški priključevanja objekta na novo komunalno opremo v razmerju do občine, razen gradnje tistih
delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(9) Vlada podrobneje določi način izračuna in odmere komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo.

217. člen
(komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo)
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je prispevek za obremenitev obstoječe
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja na območju celotne občine.
(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se odmeri, kadar se
obstoječ ali načrtovan objekt posredno ali neposredno priključi na posamezno vrsto komunalne
opreme oziroma prične bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se določi na podlagi podlag za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(5) S plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je zavezancu
zagotovljena možnost priključitve na obstoječo komunalno opremo oziroma možnost njene uporabe.
(6) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo poravnani
vsi stroški priključevanja objekta na obstoječo komunalno opremo v razmerju do občine, razen
gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(7) Vlada podrobneje določi način izračuna in odmere komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.

218. člen

(podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)
(1) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so:
– stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in
– merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se določijo za
oskrbna območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na območju celotne občine.
Oskrbna območja posamezne vrste obstoječe komunalne opreme so poselitvena območja, na
katerih se zagotavlja priključevanje oziroma uporaba posamezne vrste obstoječe komunalne
opreme.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo sprejme
občinski svet z odlokom.
(4) Podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo občina sprejme
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi OPN.
(5) Občina posreduje sprejete podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo ministrstvu najpozneje v 15 dneh po njihovi uveljavitvi.
(6) Vlada podrobneje predpiše vsebino podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.

219. člen
(uporaba subsidiarnih meril za odmero komunalnega prispevka za novo in za obstoječo
komunalno opremo)
(1) Občina, ki v šestih mesecih po uveljavitvi OPN ne sprejme podlag za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine, do sprejetja teh podlag
odmerja komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na podlagah, ki jih s pravilnikom
določi minister.
(2) Občina, ki nima sprejetih podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje celotne občine, ne more odmerjati komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo na podlagi programa opremljanja.
(3) Podlage iz prvega odstavka tega člena se določijo na podlagi povprečnih stroškov opremljanja
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

220. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo in za obstoječo komunalno opremo)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo je lastnik zemljišča,
ki je na novo opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja ali investitor oziroma lastnik
objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo iz programa opremljanja.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na obstoječo komunalno opremo, ali ki povečuje
zmogljivost objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa
opremljanja v kolikor se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno
priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo,
– investitor, ki z občino sklene pogodbo o opremljanju za gradnjo komunalne opreme, za katero ni
izdelan program opremljanja, pa se nova komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju
posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno
komunalno opremo.

221. člen
(odmera komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi graditve)
(1) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo zaradi graditve odmeri pristojni
občinski organ z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca, ali ko od upravne enote v zavezančevem
imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Odmerna odločba je
izvršilni naslov.
(2) Zahtevi zavezanca ali obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero
komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odmerne odločbe iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od popolne vloge.
(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o
pritožbi je 15 dni.
(5) Če o odmeri komunalnega prispevka ni odločeno v roku iz tretjega ali četrtega odstavka tega
člena, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

222. člen
(odmera komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti)
(1) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s
komunalno opremo, odmeri pristojni občinski organ komunalni prispevek z odmerno odločbo po
uradni dolžnosti. Odmerna odločba je izvršilni naslov.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka se podatek o zmogljivosti in
namembnosti objekta pridobi iz uradnih evidenc.

(3) Komunalni prispevek iz prvega odstavka tega člena lahko občina odmeri najpozneje v dveh
letih od izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(4) Zoper odmerno odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o
pritožbi je 15 dni.

223. člen
(akontacija komunalnega prispevka za novo komunalno opremo)
(1) Občina lahko po uradni dolžnosti lastniku urejenega zazidljivega zemljišča, ki je na novo
opremljeno s komunalno opremo iz programa opremljanja, odmeri akontacijo komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo.
(2) Akontacija komunalnega prispevka se odmeri od površine urejenega zazidljivega zemljišča.
(3) Pri odmeri komunalnega prispevka za potrebe gradnje se akontacija komunalnega prispevka
za novo komunalno opremo upošteva v delu komunalnega prispevka za opremljanje zemljišča, ki
odpade na gradbeno parcelo.

224. člen
(pogodba o priključitvi)
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja, v
primeru ko ta še ni zgrajena in predana v upravljanje, ima zavezanec pravico od občine zahtevati
sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo iz programa opremljanja.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo
iz programa opremljanja in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo
iz programa opremljanja. Če občina ne omogoči priključitve v dogovorjenem roku, odgovarja za
povzročeno škodo.

225. člen
(vračilo komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo)
(1) Če investitor plača komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, pa
mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za
obstoječo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, je upravičen do vračila komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka iz prejšnjega odstavka v roku pet let
po prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja.
(3) Če investitor plača komunalni prispevek za novo komunalno opremo iz programa opremljanja
ali če investitor zgradi novo komunalno opremo iz programa opremljanja po pogodbi o opremljanju in
se mu to šteje kot plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo v naravi, pa mu

gradbeno dovoljenje za objekt preneha veljati, objekta, za katerega je plačal komunalni prispevek za
novo komunalno opremo, pa dejansko ni začel graditi, ni upravičen do vračila komunalnega
prispevka za novo komunalno opremo. V tem primeru se plačilo komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo upošteva pri naslednji odmeri komunalnega prispevka na predmetnem zemljišču.

226. člen
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno
opremo)
(1) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture, ki za svoje delovanje ne potrebuje komunalne opreme oziroma, ki
nima samostojnih priključkov na komunalno opremo.
(2) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo
enostavnih objektov.
(3) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo
nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot
pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve
objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija
nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma
gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.

227. člen
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki
so v javnem interesu in katerih investitor je občina ali država in so namenjene za izobraževanje,
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov
in šport po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno oprostitev plačila komunalnega prispevka do višine 50 odstotkov
v primeru dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta.
(4) Ob oprostitvi iz tega člena mora občina oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz
nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

228. člen

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo)
(1) Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo predpiše
delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta.
(2) Občina pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju
opremljanja, kjer investitor in občina za komunalno opremo iz programa opremljanja skleneta
pogodbo o opremljanju in zaradi etapne gradnje stavb vrednost zgrajene komunalne opreme po
pogodbi o opremljanju presega vrednost odmerjenega komunalnega prispevka za novo komunalno
opremo za stavbe v prvi etapi gradnje, investitorju za preplačana sredstva izda potrdilo o poravnanih
obveznostih iz naslova plačila komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na območju
opremljanja, s katerim se mu upošteva pretekla vlaganja pri odmeri komunalnega prispevka za novo
komunalno opremo pri nadaljnji realizaciji gradnje stavb na tem območju. Pretekla vlaganja se
investitorju upoštevajo le, če predhodno izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o opremljanju.
(3) Občina lahko pri odmeri komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne
opreme predpiše delno ali celotno upoštevanje preteklih vlaganj za posamezno vrsto obstoječe
komunalne opreme v primeru vlaganja zavezanca v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme
bodisi v obliki finančnih ali drugih sredstev.

229. člen
(namenska poraba sredstev zbranih s komunalnim prispevkom)
(1) Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z
odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek.
(2) Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko občina porablja samo za namen gradnje
komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

2. oddelek: Taksa na neizkoriščena stavbna zemljišča
230. člen
(namen takse)
Občina lahko z namenom racionalne rabe prostora in razvoja stavbnih zemljišč določi območja,
na katerih se plačuje takso za neizkoriščena stavbna zemljišča.

231. člen
(neizkoriščeno stavbno zemljišče)
Kot neizkoriščeno stavbno zemljišče se šteje zemljišče:
– ki je vpisano v evidenco stavbnih zemljišč kot urejeno zazidljivo zemljišče vsaj tri leta,
– na njem ni pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje,

