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Zadeva: Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje Občine Straža  

 - obrazložitev 

 

Namen: Prva obravnava in sprejem v prvi obravnavi 

 

Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 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) 

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) 

Statut Občine Straža (Uradni list RS, št. 07/07, 27/08 in 38/13) 

 

Predlagatelj: Dušan Krštinc 

 

Poročevalec: Blaž Malenšek (ESPRI d.o.o.) 

 

Obrazložitev: Namen sprejetja Odloka je uskladitev z novo zakonodajo. Prejšnji odlok je bil sprejet na 

podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je z uveljavitvijo ZUreP-2 prenehal 

veljati. V nadaljevanju je bila sprejeta če 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. 

 

 Po trenutno veljavnem načinu se komunalni prispevek obračunava po naslednji formuli: 

   KPij = (Aparcela x Cpij x Dp )  +  (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt) 

    
 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) 

 

Razlike so naslednje: 

- po stari Uredbi je bil vhodni podatek neto tlorisna površina, po novem pa gre za bruto 

tlorisno površino, 

- po novi Uredbi je sestavni del izračuna prispevna stopnja zavezanca za posamezno 

vrsto komunalne opreme, ki jo določi občina, 

- obračunski stroški na enoto so po novem izračunani drugače (ni direktno razvidno iz 

formule, izhaja iz spremenjene Uredbe). 

- spremenjeni so nekateri faktorji namembnosti objektov, 
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- v primeru priklopa obstoječega objekta na komunalno opremo je predlagano plačilo 

KP v 6-ih obrokih (prej v 4-ih obrokih), posamezni obrok pa ne more biti manjši od 

100 EUR, 

- zakonsko (v ZUrep-2) so dodana nove olajšave: KP ne plača za gradnjo enostavnih in 

nekaterih nezahtevnih objektov, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno 

opremo, ter olajšava je za nadomeščanje objektov, prizadetih zaradi naravne nesreče 

v obsegu nadomeščenega objekta (ker te olajšave izhajajo že iz zakona, niso izrecno 

navedene v odloku), 

- Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila KP 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, 

vendar pa mora Občina ob oprostitvi iz tega člena oproščena sredstva v enaki višini 

nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna, 

 

 

 Občinskemu svetu Občine Straža predlagam, da obravnava priloženo gradivo in sprejme 

predlog Odloka v prvi obravnavi. 

 

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Straža sprejme Odlok podlagah za odmero komunalnega 

prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža v prvi 

obravnavi 

  

 Odlok se sprejema z večino glasov navzočih svetnikov. 

 

 

 

 

Dušan Krštinc, l.r. 

Župan Občine Straža 

 

 

 

Priloga: Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo za območje Občine Straža 


