
 

94 Uradni list RS, št. 94/2002  
z dne 8. 11. 2002 

4744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto, Stran 10358.

Na podlagi 42. in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) ter 16. člena Statuta 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2000 in 44/2002) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 42. seji dne 10.10. 2002 sprejel

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto

1. člen

V 3. členu Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01, 44/01, 108/01; v nadaljnjem besedilu: odlok) se osmi odstavek 
nadomesti z naslednjo vsebino: »Območja, označena s številkami 1–5, v katerih se nahajajo investitorjevi objekti, so določena z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99), v dodano 6. območje pa spadajo zemljišča, ki so določena s predpisi, ki opredeljujejo demografsko ogrožena 
območja v RS, razen naselij Zalog, Prečna in Straža. 

Tabela 4 se nadomesti z naslednjo vsebino:

Tabela 4 

---------------------------------------------------------------- 

Območje                      FAKTOR 

            Investitorji iz   Investitorji izven    Za posamezne 

            ---------------------------------------------------- 

            območja MONM      območja MONM          kom. naprave 

---------------------------------------------------------------- 

1.          0,85              0,85*1,10             0,60 

2.          0,80              0,80*1,10             0,60 

3.          0,60              0,60*1,15             0,60 

4.          0,50              0,50*1,20             0,50 

5.          0,40              0,40*1,25             0,40 

6.          0,30              0,30*1,30             0,30 

----------------------------------------------------------------

Za tabelo 4 se doda nov odstavek, ki se glasi: »Pri izračunu komunalnega prispevka investitorjem s sedežem podjetja oziroma stalnim prebivališčem izven območja Mestne 
občine Novo mesto se komunalni prispevek izračuna ob upoštevanju faktorja iz tabele 4, ki velja za investitorje s sedežem oziroma stalnim prebivališčem izven Mestne občine 
Novo mesto.«

2. člen

V 6. členu odloka se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki se glasi: »V primeru nadomestne gradnje, ko je faktor izrabe stavbnega zemljišča za novi objekt manjši od 
faktorja izrabe za obstoječi objekt, investitor pa gradi večji objekt od obstoječega, se komunalni prispevek izračuna kot razlika med komunalnim prispevkom, izračunanim za novi 
objekt, in komunalnim prispevkom, izračunanim za obstoječi objekt.«

3. člen

Na koncu 7. člena odloka se doda nov stavek, ki se glasi: »Pri spremembi namembnosti skladišč v obstoječih objektih se komunalni prispevek izračuna ob upoštevanju faktorja 
namembnosti v višini 0,4.«

4. člen

Na koncu 9. člena se doda 9.a člen z naslednjo vsebino: 

»Investitorjem, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja in se priključujejo na lokalno javno infrastrukturo individualne rabe, ki je bila zgrajena ali rekonstruirana ali s 
prostovoljnimi prispevki fizičnih oseb ali samostojno s sredstvi občine ali s sredstvi, zagotovljenimi s strani krajevne skupnosti, se dovoli priključitev šele po plačilu ustreznega dela 
stroškov gradnje oziroma rekonstrukcije. Pripadajoči del stroškov odmeri pristojni občinski organ z odločbo na podlagi vloge investitorja ob upoštevanju določil 3. in 4. člena tega 
odloka in faktorja iz tabele 4. Od tako izračunanega komunalnega prispevka se odštejejo olajšave, kolikor investitor predloži dokazila o vlaganjih v izgradnjo infrastrukturnega 
omrežja, na katerega se investitor priključuje.« 

Na koncu 9.a člena se doda 9.b člen z naslednjo vsebino: 

»V primerih, ko je bila zgrajena ali rekonstruirana lokalna javna infrastruktura kolektivne rabe, za katero je izdelan tudi program opremljanja oziroma investicijski program, se 
lastnikom zgrajenih objektov odmeri komunalni prispevek na podlagi določil tega odloka z izdajo odločbe po uradni dolžnosti.«

5. člen

10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
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»Komunalni prispevek se ne odmerja za gradnjo javne infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj in za objekte, katerih investitor je Mestna občina Novo mesto. 

Komunalni prispevek, odmerjen investitorjem v zvezi z gradnjo ali razširitvijo objektov za potrebe srednjih, višjih in visokih šol, predstavlja vložek Mestne občine Novo mesto v 
investicije na področju šolstva na območju občine. «

6. člen

V 12. členu odloka se prvi odstavek nadomesti z naslednjo vsebino: 

»Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je investitor upravičen v primeru, da se komunalni prispevek odmerja za objekt, ki leži v krajevni skupnosti, v kateri je investitor 
prispeval k izgradnji infrastrukturnega omrežja in plačeval krajevni samoprispevek pod pogojem, da predloži dokazila o lastnih vlaganjih ter vlaganjih zakonca v posamezno 
infrastrukturno omrežje preko krajevne skupnosti (potrdilo krajevne skupnosti s priloženimi dokazili: račun s potrdilom o plačilu, virman, blagajniški prejemek ipd.) in dokazila o 
plačanih samoprispevkih. Obračunske situacije, predračuni in podobno se ne štejejo kot dokazila o vlaganjih v infrastrukturno omrežje. Dokazila o plačanih občinskih in krajevnih 
samoprispevkih investitor pridobi s strani delodajalca, v primeru stečajev oziroma ukinitve podjetij pa s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Ne glede na 
kraj gradnje objekta se pri izračunu komunalnega prispevka upošteva le 50% plačanega občinskega samoprispevka.«

7. člen

Prvi stavek 14. člena odloka se nadomesti z naslednjo vsebino: »Investitor je odmerjeni znesek dolžan nakazati na ustrezen račun Mestne občine Novo mesto.«

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-6/2000

Novo mesto, dne 10. oktobra 2002.

Župan  
Mestne občine Novo mesto  
Anton Starc, dr. med. l. r.

Na vrh

<< Nazaj
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