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1 OBRAZLOŽITEV GRADIVA 

1.1  Spremembe glede na predlog odloka 1. obravnave seje 
občinskega sveta, dne 9. 11. 2016 

Občinska uprava želi vzpodbuditi priključevanje obstoječih objektov na že zgrajeno vodovodno omrežje, zato 
predlaga, da se komunalni prispevek, ki se obračuna za vodovodno omrežje, nekoliko zniža. 

Višina znižanja, ki se krije iz občinskega proračuna, se izenači z deležem vlaganj občinskih sredstev pri 
prometnem omrežju, in sicer v višini 34%. V predlogu prve obravnave je bil delež znižanja pri vodovodnem 
omrežju, ki se je kril iz občinskega proračuna, 10%. V znesku to predstavlja dodatnih 2.414.142,82 €. 

Spremembe v višini komunalnega prispevka glede na predlog 1. obravnave  

PARC. / NTP 
[m

2
] 

1. OBRAVNAVA 2. OBRAVNAVA 

RAZLIKA 
VODOVODNO 

OMREŽJE 

CELOTNI 
KOMUNALNI 
PRISPEVEK 

VODOVODNO 
OMREŽJE 

CELOTNI 
KOMUNALNI 
PRISPEVEK 

600 / 150 1.812,15 € 5.242,58 € 1.226,70 € 4.657,13 € -585,45 € 

500 / 200 1.784,70 € 5.157,10 € 1.208,10 € 4.580,50 € -576,60 € 

800 / 200 2.416,20 € 6.990,10 € 1.635,60 € 6.209,50 € -780,60 € 

1.2  Splošna obrazložitev 

Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki na področju gradnje objektov uveljavlja pravila glede plačila 
dela stroškov komunalne opreme, katere Občini poravna investitor v gradnjo objekta – plača komunalni 
prispevek. 

Občina lahko komunalni prispevek odmeri samo za tisto vrsto komunalne opreme (ceste, kanalizacija, 
vodovod, odpadki, javne površine), za katero zavezancu za plačilo komunalnega prispevka zagotovi možnost 
priključitve. 

Območja, ki so predmet programa opremljanja, so vsa z veljavnim občinskim prostorskim načrtom določena 
stavbna zemljišča, ki so namenjena gradnji objektov in ostala območja, na katerih stojijo ali se lahko gradijo 
objekti in se zanje lahko odmeri komunalni prispevek. 

Stroški prikazani v programu opremljanja se delijo na skupne in obračunske stroške. 

Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove 
komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo in obsegajo vse stroške, ki so 
povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju. Pri 
določitvi vrednosti posamezne komunalne opreme so bili osnovni parametri vrednotenja 

Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili 
komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. 

Komunalna oprema so: 

� objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po 

predpisih, ki urejajo varstvo okolja – v primeru občine Hrastnik so to kanalizacija, vodovod in odpadki, 

� objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki 

urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna – v primeru občine Hrastnik ni takih omrežij, 

� objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine – v 

primeru občine Hrastnik so to občinske ceste in javne površine. 
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1.3  Določitev podlag za odmero komunalnega prispevka 

Občina ima v sklopu priprave programa opremljanja možnost sama določiti podlage za odmero komunalnega 
prispevka s pomočjo podrobnejših meril: 

Razmerja 

� razmerje med obremenitvijo parcele in velikostjo/površino objekta (znotraj razmerja 70% / 30% – 30% / 

70%), 

� faktor dejavnosti za posamezne vrste objektov (navzdol omejen z vrednostjo 0,7, navzgor z vrednostjo 1,3), 

Oprostitve oz. olajšave 

� Za gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo ter zdravstvo in za 

neprofitna stanovanja se lahko komunalnega prispevka ne odmeri – potrebno določiti z odlokom. 

� Za vse ali posamezne vrste nestanovanjskih objektov je dopuščena oprostitev komunalnega prispevka (0-

100%). Kateri so ti objekti (vezati se je potrebno na CC-SI klasifikacijo
1
), mora Občina prav tako določiti z 

odlokom, s tem da mora višino oproščenih sredstev nadomestiti sama na način, da na postavko proračuna 

– prihodki iz komunalnih prispevkov sama nakaže znesek oproščenih sredstev. 

� Možno je predpisati plačilo komunalnega prispevka z obročnim plačilom. 

Za območja, ki še niso komunalno opremljena (območja neizvedenih OPPN-jev in preostala komunalno 
neopremljena območja) je potrebno izvesti poseben program opremljanja oz. po potrebi dopolniti obstoječega 
za celotno komunalno opremo. 

1.4  Vzpostavitev obračunskih območij 

Komunalna oprema je v strnjenih naseljih cenejša na enoto mere, kot gradnja na razpršeni poselitvi, saj je za 
opremo enakega števila objektov (območja stavbnih zemljišč) potrebno zgraditi več omrežja → komunalni 
prispevek višji. 

Shema opremljanja na strnjeni oz. razpršeni poselitvi 

 

Ne glede na ekonomiko se je pri vzpostavitvi obračunskih območij sledilo načelu solidarnosti. 

Načelo solidarnosti je bilo določeno na način, da za isto vrsto komunalne opreme za enake objekte zavezanci 
plačajo enako višino komunalnega prispevka. 

                                                                 

 

1
 Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur.l., RS, št. 109/11) 
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1.5  Zavezanec za komunalni prispevek 

Zavezanci za komunalni prispevek so samo tisti lastniki stavbe oz. investitorji, ki se: 

� na novo priključujejo na določeno vrsto komunalne opreme, ki je do sedaj niso imeli (primer: izgradnja 

novega vodovoda ali kanalizacije na z javnim kanalizacijskim oz. vodovodnim omrežjem neopremljenem 

območju), 

� povečujejo obstoječe gabarite objekta (povečanje neto tlorisne površine objekta - NTP), 

� spreminjajo namembnost objekta (npr. iz gospodarskega poslopja v stanovanjsko stavbo). 

 

Vsi ostali investitorji  oz. lastniki objektov, ki se na določeno komunalno opremo ne bodo priključevali (ni 

potrebno ali ni možno), so na določeno komunalno opremo že priključeni ali so svoje obveznosti že 

poravnali, NISO zavezanci za komunalni prispevek.  
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1.6  Primer izračuna komunalnega prispevka 

Komunalni prispevek je sestavljen iz dela, ki se plača za neto tlorisno površino objekta (Atloris) in dela, ki se 
plača za površino parcele (Aparcela) na kateri ta objekt (obstoječi ali predvideni) stoji. 

Primer izračuna komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje za enostanovanjski objekt 

Aparcela ∙ strošek opremljanja parcele ∙ delež parcele (0,5) 

(600 m
2
 ∙ 1,40 €/m

2
 ∙ 0,5 = 419,43 €) 

+ 

Atloris ∙ strošek opremljanja NTP objekta ∙ delež NTP objekta (0,5) ∙ faktor dejavnosti objekta 

(150 m
2 

∙ 2,70 €/m
2
 ∙ 0,5 ∙ 0,7 = 141,79 €) 

= 

komunalni prispevek (KP) za določeno vrsto komunalne opreme 

(561,22 €)
2
 

                                                                 

 

2
 Komunalni prispevek se po analogiji izračuna za vsako komunalno opremo. Komunalni prispevek za 

novogradnjo predstavlja vsoto vseh delnih komunalnih prispevkov po posameznih komunalnih opremah. 
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1.7  Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) 

Formula za izračun komunalnega prispevka je sestavljena iz dveh delov, delež, ki pade na parcelo ter delež, ki pade na neto tlorisno površino objekta. Z veljavnim odlokom je 
imela občina določeno razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta v razmerju Dp:Dt = 0,5:0,5. Enako razmerje se prenaša tudi v predlog 2016. 

Z razmerjem med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta se lahko odloči kateri delež komunalnega prispevka bo bolj obremenjen; parcela ali neto 
tlorisna površina objekta. 

Primer izračuna za faktor dejavnosti 1 

Dp / Dt 

PARC. / NTP 
[m

2
] 

500 / 200 800 / 200 500 / 150 800 / 150 500 / 100 800 / 100 

0,3 / 0,7 5.359 € 6.336 € 4.752 € 5.403 € 3.493 € 4.470 € 

0,4 / 0,6 5.368 € 6.671 € 5.003 € 5.871 € 3.769 € 5.072 € 

0,5 / 0,5 5.378 € 7.006 € 5.254 € 6.340 € 4.046 € 5.673 € 

0,6 / 0,4 5.388 € 7.341 € 5.506 € 6.808 € 4.322 € 6.275 € 

0,7 / 0,3 5.397 € 7.676 € 5.757 € 7.276 € 4.598 € 6.877 € 

 

Primer izračuna za faktor dejavnosti 0,7 

Dp / Dt 
PARC. / NTP 

[m
2
] 

500 / 200 800 / 200 500 / 150 800 / 150 500 / 100 800 / 100 

0,3 / 0,7 4.240 € 5.216 € 3.912 € 4.563 € 2.934 € 3.910 € 

0,4 / 0,6 4.409 € 5.711 € 4.283 € 5.152 € 3.290 € 4.592 € 

0,5 / 0,5 4.579 € 6.206 € 4.655 € 5.740 € 3.646 € 5.274 € 

0,6 / 0,4 4.748 € 6.701 € 5.026 € 6.328 € 4.002 € 5.955 € 

0,7 / 0,3 4.918 € 7.196 € 5.397 € 6.917 € 4.358 € 6.637 € 
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1.8  Primerjava z nekaterimi ostalimi občinami 

Primer izračuna za objekt NTP: 200 m
2
 in PARC: 500 m

2
 

OBČINA Dp / Dt 

KOMUNALNI PRISPEVEK 

KOMUNALNA OPREMA enostanovanjske 
stavbe 

poslovne in upravne 
stavbe 

nestanovanjske 
kmetijske stavbe 

Občina Trbovlje odmera ni primerljiva, ker se izvaja po danes ne več veljavni zakonodaji 

Občina Radeče 0,3 / 0,7 4.125 € 5.049 € 2.155 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki 

Občina Hrastnik 0,5 / 0,5 4.579 € 5.911 € 4.040 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Laško 0,5 / 0,5 4.958 € 5.891 € 4.188 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Idrija 0,5 / 0,5 5.422 € 7.878 € 4.808 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Litija 0,7 / 0,3 5.627 € 6.154 € 4.169 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki 

Občina Cerklje na Gorenjskem 0,6 / 0,4 5.941 € 6.660 € 5.073 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Šenčur 0,5 / 0,5 7.204 € 8.423 € 8.985 € ceste, kanalizacija, vodovod 

Mestna občina Nova Gorica 0,4 / 0,6 7.737 € 10.982 € 6.334 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Gorenja vas – Poljane 0,7 / 0,3 8.170 € 8.476 € 7.557 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki 

Občina Tržič 0,3 / 0,7 8.888 € 11.867 € 7.399 € ceste, kanalizacija, vodovod, javne površine 

Občina Moravče 0,5 / 0,5 8.990 € 8.990 € 5.832 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki 

Občina Šempeter-Vrtojba  0,3 / 0,7 9.155 € 10.232 € 8.508 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Kamnik 0,6 / 0,4 9.265 € 9.591 € 5.968 € ceste, kanalizacija, vodovod 

Občina Zagorje ob Savi 0,3 / 0,7 9.269 € 10.913 € 7.558 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Mestna občina Novo mesto 0,3 / 0,7 11.531 € 13.728 € 9.333 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Mestna občina Kranj 0,5 / 0,5 11.686 € 12.866 € 6.590 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Postojna 0,3 / 0,7 11.913 € 14.412 € 9.413 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Lukovica 0,6 / 0,4 11.959 € 13.350 € 7.889 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

Občina Mengeš 0,4 / 0,6 13.504 € 15.205 € 10.953 € ceste, kanalizacija, vodovod, javne površine, odpadki 

Mestna občina Ljubljana 0,3 / 0,7 15.502 € 18.367 € 14.306 € 
ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine, 
plin 

Občina Domžale 0,3 / 0,7 16.168 € 19.327 € 13.008 € ceste, kanalizacija, vodovod, odpadki, javne površine 

 


