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1    UVOD  
 
Občine so temeljni element lokalne samouprave, ki morajo v skladu z zakonom zagotavljati 
občanom varstvo okolja, komunalne storitve, socialno varstvo in skrbstvo ter urejati in 
gospodariti s prostorom. Za izvajanje teh nalog so občinam potrebna sredstva, ki jih lahko 
pridobijo na različne načine.  
 
Komunalna infrastruktura oziroma proizvodi ali storitve, ki jih nudi komunalna dejavnost, so 
ključnega pomena za obstoj in razvoj človeka oziroma človeške družbe. Ob enem pa je v 
področje komunale, ki se uvršča v gospodarsko infrastrukturo, potrebno veliko investirati. Tu se 
pokaže velik razkorak med potrebnimi naložbami in razpoložljivimi viri za financiranje. 
Opremljanje z infrastrukturo je drago in male občine pogosto nimajo denarja, da bi z lokalno 
komunalno infrastrukturo opremljale nova večja naselja, kot so industrijski objekti ali blokovna 
naselja.  
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti komunalni prispevek kot enega izmed virov za financiranje 
izgradnje komunalne infrastrukture v lokalnih skupnostih, analizirati prihodke od komunalnih 
prispevkov po regijah in občinah ter podati prednosti in slabosti trenutne ureditve tega področja 
v Sloveniji. Posameznih interpretacij ob odmeri komunalnega prispevka je v Sloveniji skoraj 
toliko, kot je občinskih odlokov o njegovem plačilu ali drugače, kot je občin. Komunalne 
prispevke urejajo občine same z odloki o komunalnem prispevku, ki jih same sprejmejo. Načini 
in prakse odmere komunalnega prispevka so tako med občinami različne, kljub temu, da je to 
zakonsko obvezna dajatev in sama neodmera pred izdajo gradbenega dovoljenja ni dovoljena. 
 
Diplomsko delo ima poleg uvodnega dela in sklepa še pet poglavij. V drugem in tretjem 
poglavju bo predstavljena zakonodaja, ki ureja področje urejanja prostora. V četrtem poglavju bo 
podrobno opredeljeno stanje na področju komunalnega prispevka v Sloveniji, predstavljen bo 
konkreten primer izračuna komunalnega prispevka in podana analiza prihodkov od komunalnih 
prispevkov po posameznih regijah oziroma občinah za obdobje 2003 do 2006. Diplomsko delo 
se zaključi s predstavitvijo ureditve komunalne dejavnosti, urejanja prostora in odmere 
komunalnega prispevka v Občini Trebnje. Sklepne misli so nanizane v zadnjem poglavju.  
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2  KOMUNALNI PRISPEVEK V ZAKONODAJI NA PODRO ČJU            
         UREJANJA PROSTORA  
 

Zakon o prostorskem načrtovanju1, ki je bil sprejet aprila 2007, opredeli komunalni prispevek 
kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost. 
 
Zakonodaja na področju urejanja prostora se je v zadnjih treh desetletjih močno spreminjala. To 
področje sedaj ureja Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt, ki je nadomestil pet prejšnjih 
zakonov, in sicer Zakon o urejanju prostora - ZUreP iz leta 1984, Zakon o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor - ZUN iz leta 1984, Zakon o planiranju in urejanju prostora v 
prehodnem obdobju iz leta 1990, Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ ter  Zakon o urejanju 
prostora - ZUreP-12. V nadaljevanju bodo bolj podrobno predstavljeni zadnji trije sprejeti zakoni 
in njihovi podzakonski akti. 
 
 

2.1   Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ3 
 
Zakon o stavbnih zemljiščih, ki je bil sprejet leta 1997, je na novo podal pojmovanje in 
terminologijo na področju urejanja stavbnih zemljišč. Namesto finančne dajatve, ki je bila prej 
opredeljena kot »sorazmerni del stroškov priprave in opremljanja stavbnih zemljišč«, se je pričel 
prvič uporabljati pojem »komunalni prispevek« (Kotnik, 2003, str. 7).  
 
Zakon je v 3. členu opredelil javno infrastrukturo kot: «Javna infrastruktura so objekti in 
omrežja, ki so neposredno namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb na področju 
komunalnega in vodnega gospodarstva, varstva okolja, energetike, prometa in zvez ter drugi 
objekti, če je tako določeno z zakonom. Javna infrastruktura so tudi komunalni objekti, katerih 
uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so ulice, tržnice, igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine ter podobno.« (Zakon o stavbnih zemljiščih, 
1997, 3. člen). 
 
39. člen zakona je določal, da je gradnja objektov dovoljena samo na opremljenih stavbnih 
zemljiščih. Opremljeno stavbno zemljišče po 40. členu pa je bilo zemljišče, za katerega so bili 
zagotovljeni priključki na naslednjo javno infrastrukturo: 

• javno vodovodno omrežje, 

                                                 

1 Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07). 
2 Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.). 
3 Zakon o stavbnih zemljiščih – ZSZ (Uradni list RS, št. 44/97). 
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• javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic, 

• javno elektroenergetsko omrežje, 

• dovoz na javno cesto. 
 

Občina je lahko predpisala še druge komunalne priključke, ki so morali biti zagotovljeni, da se je 
stavbno zemljišče štelo za opremljeno. Določbe 40. člena ZSZ so pomenile, da se je komunalni 
prispevek lahko zaračunal za izgradnjo vodovodnega, cestnega, kanalizacijskega ter 
elektroenergetskega omrežja, lahko pa tudi na primer plinovodnega in telekomunikacijskega 
omrežja ali za gradnjo kakšne druge javne infrastrukture, katere izgradnjo je na območju 
opremljanja določila občina. 
 
42. člen ZSZ je opredelil komunalni prispevek kot plačilo sorazmernega dela stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča in pripada občini, kjer se zemljišče nahaja. Komunalni 
prispevek se je določil glede na višino vseh stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno 
infrastrukturo, z upoštevanjem površine stavbnega zemljišča, možnih priključkov na javno 
infrastrukturo ter njihovih zmogljivosti. 
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (43. člen) je bil investitor, ki je nameraval zgraditi 
nov objekt oziroma prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, ali spremeniti namembnost 
obstoječega objekta oziroma rekonstruirati obstoječi objekt, če je za to bilo treba povečati 
priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti. Zakon je določal, da je investitor 
dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. 
 
Oprostitve plačila komunalnega prispevka so bile določene v 45. členu zakona, ki pravi, da se 
komunalni prispevek ne plača za gradnjo javne infrastrukture, ki je definirana v tretjem členu 
zakona, ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj. Občina pa je lahko s predpisom, v 
katerem je določila podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, določila še druge 
oprostitve ali znižanja plačila komunalnega prispevka. 
 
Sprejeti so bili tudi podzakonski akti in predpisi. Za področje komunalnega prispevka je bil 
najpomembnejši sprejeti akt Navodilo za izračun komunalnega prispevka. 
 

2.1.1  Navodilo za izračun komunalnega prispevka4 
 
Zakon je določil, da mora minister, pristojen za prostor, izdati navodilo za izračun komunalnega 
prispevka. Občina je lahko v skladu s tem navodilom s predpisom določila podrobnejša merila za 
odmero komunalnega prispevka. 

                                                 

4 Navodilo za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99). Z dnem uveljavitve tega navodila je 
prenehalo veljati Navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega 
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90). 
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Navodilo je določalo, da osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavljajo stroški prve 
izgradnje komunalne opreme, ki ima status javne infrastrukture in njenega priključevanja na 
ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov. V osnovo za izračun komunalnega prispevka pa ni bilo 
mogoče vključevati stroškov za obratovanje in redno vzdrževanje komunalne opreme.  
 
Pri izračunu komunalnega prispevka je bil prispevek zavezanca za plačilo komunalnega 
prispevka lahko največ enak dejanskim stroškom, ki jih je povzročila zgraditev komunalne 
opreme na določenem območju opremljanja in ki so v sorazmernem delu odpadli na njegov 
objekt oziroma zemljiško parcelo, na kateri je nameraval graditi stavbo oziroma je bila njegova 
stavba že zgrajena (Cuznar, 2006, str. 15). Zgraditev komunalne opreme pa je pomenila gradnjo 
nove komunalne opreme ali rekonstrukcija in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne 
opreme in njeno priključevanje na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov. Navodilo je med 
drugim tudi določalo, da morajo biti na določenih območjih opremljanja vsi zavezanci 
enakomerno obremenjeni glede na delež dejanskih stroškov, ki v sorazmernem delu odpadejo na 
njihove stavbe oziroma stavbne parcele.  
 
Poleg določb tega navodila se je moralo upoštevati tudi merila za razdelitev stroškov komunalne 
opreme med zavezance in občino, ki jih je določal finančni del programa opremljanja stavbnih 
zemljišč. Iz tega je sledilo, da je lahko občina izračunala komunalni prispevek le na podlagi 
sprejetega programa opremljanja. 
 
Za vse vrste komunalne opreme, ki jih je za posamezno območje opremljanja določal program 
opremljanja, se je komunalni prispevek izračunal kot vsota prispevkov, ki se jih je za posamezno 
vrsto komunalne opreme izračunalo po naslednjem obrazcu: 
 

, psp
vpsp

pss
kpx ××=  

kjer pomeni: 
kpx - višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, (v SIT), 
s - stroški izgradnje oziroma prenove posamezne vrste komunalne opreme in njenega 

priključevanja na ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema (v SIT), 
ps - prispevna stopnja zavezanca (v %), 
vpsp - vsota površin vseh stavbnih parcel na območju opremljanja (v m2), 
psp - površina stavbne parcele zavezanca (v m2). 
 
Če je bilo zaradi priključitve posameznega območja opremljanja na ustrezno omrežje 
oskrbovalnega sistema potrebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih objektov in 
naprav takšnega oskrbovalnega sistema, so se h komunalnemu prispevku, izračunanemu na način 
iz prejšnjega člena, prišteli še ustrezni dodatni prispevki, ki se jih je izračunalo po naslednjih 
obrazcih: 
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1. Pri omrežjih oskrbovalnih sistemov s področja individualne rabe: 
 

, zp
npz

pss
dp1 ××=  

kjer pomeni: 
dp1 - višina dodatnega prispevka za posamezno omrežje oskrbovalnega sistema s področja 

individualne rabe (v SIT), 
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obstoječih zmogljivosti (v SIT), 
ps - prispevna stopnja zavezanca (v %), 
npz - obseg novih oziroma povečanih zmogljivosti, 
zpz - zagotovljena priključna zmogljivost (moč) zavezanca. 

 

2. Pri sistemih za odvajanje padavinskih voda in za mešane kanalizacijske sisteme: 
 

, p
pop

pss
dp2 ××=  

 

kjer pomeni: 
dp2 - višina dodatnega prispevka za odvajanje padavinskih voda in za mešane kanalizacijske 

sisteme (v SIT), 
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obstoječih zmogljivosti (v SIT), 
ps - prispevna stopnja zavezanca (v %), 
pop - površina območja opremljanja (v m2), 
p - površina stavbne parcele zavezanca (v m2). 
 
3. Pri omrežju javnih cest: 
 

, p
dvp

pss
dp3 v××=  

 
kjer pomeni: 
dp3 - višina dodatnega prispevka za novogradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih cest (v SIT), 
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obstoječih zmogljivosti (v SIT), 
ps - prispevna stopnja zavezanca (v %), 
dvp - dodaten volumen prometa, 
vp - volumen prometa, ki ga povzroči zavezanec. 

 

Do uveljavitve tega navodila se je komunalni prispevek izračunal tako, da so se kot podlaga za 
izračun upoštevali povprečni stroški izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega 
priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov. Povprečni stroški komunalne opreme 
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so se določili kot povprečje stroškov opremljanja na kvadratni meter vseh stavbnih parcel v 
občini v predhodnem letu. 

 
 

2.2  Zakon o urejanju prostora – ZUreP-15 
 
Novembra 2002 je bil sprejet Zakon o urejanju prostora, ki je začel veljati šele v začetku leta 
2003. Zakon o stavbnih zemljiščih je tako prenehal veljati, razen v delu, kolikor se je nanašal na 
urejanje grajenega javnega dobra ter določbe prve alinee 56. člena, v delu, ki se je nanašal na 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Področje opremljanja zemljišč za gradnjo in 
komunalni prispevek so v zakonu urejali členi od 135. do 146.  
 
Sprejeti zakon je v 2. členu poleg definicije za gospodarsko javno infrastrukturo podal tudi 
definicijo pojma komunalne infrastrukture, ki v prejšnjem zakonu ni bila definirana. Komunalna 
infrastruktura so objekti oziroma omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture ter grajeno 
javno dobro lokalnega pomena. 
 
Komunalna infrastruktura je bila po novem lahko v javni ali zasebni lasti, razen grajenega 
javnega dobra, ki ni smelo biti v zasebni lasti. Komunalna infrastruktura v zasebni lasti so bili po 
zakonu objekti, ki so bili po namenu in tehničnih značilnosti enaki javni infrastrukturi, vendar so 
bili v lasti posameznih fizičnih in pravnih oseb in namenjeni njihovi rabi.  
 
Štelo se je, da je bilo zemljišče komunalno opremljeno, ko je bila komunalna infrastruktura, ki je 
zagotavljala najmanj oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje 
odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe. S 
tem je zakon določil minimalne standarde komunalne opremljenosti zemljišča. Hkrati je določil 
tudi, da mora biti vsa ta minimalna komunalna infrastruktura zgrajena in predana v upravljanje 
izvajalcu javne službe (Vladimirov, Kumer, Štritof-Brus, 2003, str. 95). 
 
Bistvena razlika, ki jo je zakon uvedel, je bila, da za izgradnjo komunalne infrastrukture ni bila 
več zadolžena samo lokalna skupnost, ampak je lahko občina gradnjo objektov in omrežij 
komunalne infrastrukture s pogodbo oddala fizični ali pravni osebi, najpogosteje investitorju 
objekta. S tem je zakon prinesel nove možnosti v zagotavljanje gospodarske javne infrastrukture 
in občine s tem razbremenil določenega dela odgovornosti opremljanja zemljišč na posameznih 
območjih (Bogataj, 2006, str. 31). 
 
Zakon je v 143. členu na novo definiral komunalni prispevek, ki je tako plačilo dela stroškov 
opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka plača občini. Kljub podobnosti z definicijo komunalnega prispevka iz 

                                                 

5 Zakon o urejanju prostora - ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popr.). 
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prejšnjega zakona, je vsebovala nova definicija novosti, in sicer, da se s komunalnim prispevkom 
financira izključno lokalna komunalna infrastruktura, kamor sodijo po definiciji iz 19. točke 
prvega odstavka 20. člena ZUreP-1 objekti in omrežja lokalne gospodarske javne infrastrukture 
ter grajeno javno dobro lokalnega pomena. 
 
Zakon o urejanju prostora je po besedah Marzidovškove (2005, str. 47) tako navajal, da je 
komunalni prispevek plačilo stroškov opremljanja zemljišč za gradnjo z lokalno komunalno 
infrastrukturo in sicer v višini realnih stroškov, ki bremenijo posameznega investitorja, ki gradi 
na novo ali ki povečuje uporabno površino obstoječega objekta, sama infrastruktura pa je 
namenjena nadaljnji rabi investitorja.  
 
Komunalni prispevek se je določil na podlagi programa opremljanja glede na stopnjo 
opremljenosti zemljišč s komunalno infrastrukturo in drugo infrastrukturo ter glede na priključno 
moč in zmogljivost komunalne infrastrukture v poselitvenih območjih (drugi odstavek 143. člena 
ZUreP-1). To z drugimi besedami pomeni, da občina, ki ni imela na celotnem ali delu 
občinskega teritorija sprejetega programa opremljanja, ni imela pravnih podlag za odmerjanje 
komunalnih prispevkov. S tem je zakonodajalec ukinil v Sloveniji najbolj razširjeno metodo 
izračuna komunalnega prispevka in sicer »povprečnino«. 
 
Posebna novost v postopku odmere komunalnega prispevka, ki jo je uvedel zakon, pa je bila 
pogodba, iz katere je izhajala medsebojnost dajatev obeh pogodbenih strank (investitorja in 
občine) oziroma so bile med drugim razvidne tudi obveznosti občine. Po zakonu je imel 
zavezanec ob plačilu komunalnega prispevka pravico zahtevati sklenitev pogodbe z občino o 
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na lokalno komunalno 
infrastrukturo. Pogodba je morala vsebovati zlasti rok za priključitev objekta na lokalno 
komunalno infrastrukturo in tehnične pogoje priključevanja. 
 
ZUreP-1 sicer ni prevzel določila, da je investitor dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo 
gradbenega dovoljenja, vendar pa to plačilo od 1.1.2003 dalje (še vedno) predstavlja enega izmed 
pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Občina pa je lahko z investitorjem to predpostavko 
sporazumno odpravila, na primer s tem, da je bilo dogovorjeno obročno plačilo. Takšni dogovori 
pa so bili v praksi pogosti že pred uveljavitvijo nove zakonodaje (Mužina, 2006, str. 2). 

 
Na podlagi zakona sta bila v letu 2004 (več kot pol leta po uveljavitvi zakona) sprejeta Pravilnik o 
merilih za odmero komunalnega prispevka6 in Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za 
gradnjo, ki sta postavila nova pravila za obračunavanje komunalnega prispevka. Dokler ne bodo 
sprejeti podzakonski akti Zakona o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o merilih za odmero 
komunalnega prispevka še vedno velja. Uredba o vsebini programa opremljanja 

                                                 

6 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05).  
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zemljišč za gradnjo pa je z 19.9.2007 prenehala veljati in jo je nadomestila Uredba o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljišč7. 

 
 
2.2.1  Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo8  
 
Uredba je v 2. členu določala, da mora biti poraba sredstev, zbranih s komunalnimi prispevki, 
namenska. Uredba je s tem nesporno razjasnila določila ZUreP-1, da so prihodki, zbrani s plačili 
komunalnih prispevkov, prihodki lokalne skupnosti, ki jih lokalna skupnost lahko uporablja 
samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo, v skladu z načrtom razvojnih programov 
proračuna občine. Prihodki zbrani s plačilom komunalnih prispevkov so se v skladu z določili te 
Uredbe izkazujejo na posebnem plačilnem podračunu, odprtem pri Upravi Republike Slovenije 
za javna plačila (Breznik et al., 2005, str. 710). 
 
Uredba je bolj podrobno definirala, kaj je to komunalna infrastruktura: »Komunalna 
infrastruktura so objekti in omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih 
javnih služb, za katero se lahko odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko 
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu, in sicer: 

• za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki 
urejajo varstvo okolja, 

• za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo 
energetiko, na področjih, kjer je priključitev obvezna, 

• za občinske ceste, javna parkirišča, otroška igrišča, zelene in druge javne površine«. 
 
Program opremljanja zemljišč za gradnjo je moral vsebovati prikaz obstoječe in predvidene 
komunalne infrastrukture, investicije v gradnjo komunalne infrastrukture ter podlage za odmero 
komunalnega prispevka. Praviloma se je moral sprejeti za celotno območje občine, lahko pa tudi 
le za posamezne dele občine, vendar na območjih, za katera program opremljanja ni bil sprejet 
oziroma sprejeti program ni vseboval zadostnih podlag za odmero komunalnega prispevka, 
občina ni mogla odmerjati komunalnega prispevka. 
 
11. člen uredbe je določal, da je višina obračunskih stroškov investicije podlaga za odmero 
komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju. 
Njihova višina se je izračunala tako, da so se od skupnih stroškov investicije odštela sredstva, ki 
jih je občina za izvedbo investicije pridobila iz drugih virov in so bili določeni v načrtu razvojnih 
programov proračuna občine. Zelo pomembna je bila določba, da so se pri investiciji v 
izboljšavo ali razširitev obstoječe komunalne infrastrukture k obstoječim obračunskim stroškom 
dodali stroški izboljšave ali razširitve obstoječe komunalne infrastrukture. Ti so se obstoječim 

                                                 

7 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07). 
8 Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05). 
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zavezancem zaračunali le v tistem delu, ki so dejansko predstavljali izboljšavo in razširitev in nič 
več. 
 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je bilo potrebno izračunane obračunske 
stroške preračunati na enoto mere, ki se je uporabljala za odmero komunalnega prispevka. Bolj 
podroben izračun komunalnega prispevka bo predstavljen v Pravilniku o merilih za odmero 
komunalnega prispevka. 
 
 

2.2.2  Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka9 
 
ZUreP-1 je pooblastil ministra za prostor, da določi merila za oblikovanje cene komunalno 
opremljenega zemljišča ter za odmero komunalnega prispevka. S tem namenom je bil tako 
sprejet Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka10, ki je začel veljati 20. julija 2005. 
Občina pa je lahko v programu opremljanja (ali) v občinskem odloku nato določila podrobnejša 
merila za odmero komunalnega prispevka.  
 
Pravilnik v prvem členu določa, da je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja 
zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki se lahko na določenem območju odmerja le, če je za to 
območje sprejet program opremljanja in če ta določa ustrezne podlage za odmero komunalnega 
prispevka v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo. S tem členom 
je tako ta pravilnik povezan z Uredbo.  

 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki: 

• se priključuje oziroma bo uporabljal obstoječo komunalno infrastrukturo, 

• se bo priključil oziroma bo uporabljal predvideno komunalno infrastrukturo, če je   
investicija že predvidena, 

• povečuje priključno moč11 v skladu z določbami uredbe. 
 

Merila za odmero in način odmere komunalnega prispevka 
 
Komunalni prispevek se odmerja za obstoječo komunalo infrastrukturo, in sicer za objekte, za 
katere je potrebno gradbeno dovoljenje, za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega 
dovoljenja ob priključitvi in kadar gre za investicijo v izboljšavo ali razširitev obstoječe 
komunalne infrastrukture. Za investicije v gradnjo posamezne vrste komunalne infrastrukture v 
                                                 

9 Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05).  
10 Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehalo veljati Navodilo o izračunu komunalnega prispevka. Vendar se je 
komunalni prispevek na območjih, kjer programi opremljanja še niso bili usklajeni z uredbo, odmerjal po dotlej 
veljavnih predpisih, vendar najdlje do 20. julija 2007.  
11 3. člen Uredbe o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 117/04 in 75/05) pravi: »Kot priključna moč 
objekta se šteje njegova neto tlorisna površina oziroma njen del v lasti zavezanca, pomnožen s faktorjem 
dejavnosti.« 
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skladu z Uredbo pa se komunalni prispevek zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko je 
zavezancu omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če so izpolnjeni določeni pogoji, in 
sicer investicije morajo biti predvidene v programu opremljanja in v načrtu razvojnih programov 
občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto in v programu opremljanja morajo biti 
določene podlage za odmero komunalnega prispevka.  

 
Izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture 
 
Osnovna formula za izračun dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 
infrastrukture je naslednja: 
 

KPi = (Aparcela·Cpi1·Dpi) + (Kdejavnost·Atlorisna·Cti1·Dti) 
 

Oznake iz formule pomenijo: 
KPi - komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne infrastrukture (npr. samo za vodovodno 

omrežje, samo za kanalizacijsko omrežje, itd.), 
Aparcela - površina parcele objekta, 
Cpi1 - indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z določeno komunalno infrastrukturo na   

obračunskem območju, 
Dpi - delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, pri čemer Dpi ne sme biti manjši od 0,3 

in večji od 0,7, vsota Dpi in Dti pa mora biti enaka 1,0 – vrednost Dpi se določi v programu 
opremljanja ali drugem občinskem odloku, 

Kdejavnost - faktor dejavnosti, 

Cti1 - indeksirani stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
infrastrukturo na obračunskem območju, 

Atlorisna - neto tlorisna površina predvidenega objekta, 
Dti - delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, pri čemer Dti ne 

sme biti manjši od 0,3 in večji od 0,7, vsota Dpi in Dti pa mora biti enaka 1,0 – vrednost Dti 
se določi v programu opremljanja ali drugem občinskem odloku. 

 
Celotni komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, pa je vsota izračunanih komunalnih 
prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme.  
 
Pravilnik določa merila za odmero in način odmere, vendar pa dopušča, da lahko program 
opremljanja ali drug občinski odlok podrobneje določi predvsem naslednja podrobnejša merila: 

• razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) pri izračunu 
komunalnega prispevka, pri čemer je največje dopustno razmerje 0,3:0,7 za eno ali 
drugo merilo, 

• faktor dejavnosti (Kdejavnost), 

• olajšave za določene kategorije zavezancev. 
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Za olajšave iz zadnje alinee, ki so bile upoštevane pri odmeri komunalnega prispevka v 
preteklem letu, mora občina v enaki višini zagotoviti nadomestitev finančnih sredstev v skladu s 
predpisi s področja javnih financ in odlokom o občinskem proračunu, če ta sredstva vnaprej še 
niso bila predvidena. S tem so občine zavezane k preudarnemu določanju olajšav in 
nešpekulativnemu ravnanju.  
 
Faktor dejavnosti se lahko določi za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri 
določitvi vrst objektov glede na dejavnosti je potrebno upoštevati predpise o uvedbi in uporabi 
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti se 
za posamezne vrste objektov določi v sorazmerju z obremenjevanjem komunalne infrastrukture 
glede na prevladujočo dejavnost v objektu in je za različne vrste objektov lahko določen v 
razponu od 0,5 do 1,5.  
 
Občina lahko v podrobnejših merilih določi tudi možnost obročnega odplačevanja komunalnega 
prispevka. Za odmero komunalnega prispevka se obračunski stroški preračunajo na enoto mere v 
skladu z Uredbo. Če v programu opremljanja ali drugem občinskem odloku ni določeno drugače, 
se šteje, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine enako, da je 
faktor dejavnosti (Kdejavnost) enak 1 ter da olajšave za določene kategorije zavezancev niso 
predvidene.  

 
 

2.3  Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 12 
 
Aprila 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju, ki prinaša vrsto novosti na 
področju urejanja prostora. Med najpomembnejšimi so možnost medobčinskega prostorskega 
načrtovanja, nedvoumni in jasni občinski prostorski akti ter transparentni in krajši postopki 
priprave aktov, ki bodo vključevali celovito presojo vplivov na okolje. 
 
Analiza zdaj veljavne zakonodaje in njenega izvajanja, ki so jo opravili na Ministrstvu za okolje 
in prostor RS, je pokazala, da ureditve, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje, niso ustrezne, 
saj so pogosto nejasne in v praksi težko izvedljive. Gre predvsem za vsebinsko pomanjkljivost 
prostorskih aktov, nejasna razmerja med njimi, predpisana je vrsta strokovnih podlag, ki 
podaljšujejo postopke sprejema in so dragi. Poleg tega so postopki priprave netransparentni, 
nejasne so pristojnosti nosilcev urejanja prostora, pomanjkljive in nejasne so tudi ureditve, ki 
opredeljujejo opremljanje zemljišč in komunalni prispevek. 
 
Sedanja ureditev je dopolnjena z jasno opredelitvijo, za katero komunalno infrastrukturo se 
prispevek lahko pobira. Poraba pobranih sredstev je lahko le namenska, in sicer za izgradnjo 
nove komunalne infrastrukture skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna in 

                                                 

12 Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07). 
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programov opremljanja, prihodki od komunalnega prispevka pa se morajo zbirati na posebnem 
računu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Vlada je vložila dopolnilo, ki izrecno 
določa pravico investitorja, da od občine zahteva vračilo plačila komunalnega prispevka, kadar 
za gradnjo, za katero je plačal komunalni prispevek, ni vložil zahteve za izdajo gradbenega 
dovoljenja oziroma mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano. 
 
Namesto pojma komunalna infrastruktura, novi zakon ponovno uporablja pojem komunalne 
opreme, ki je definirana zelo podobno kot komunalna infrastruktura v starem zakonu. 71. člen 
zakona definira komunalno opremo na naslednji način. Komunalna oprema so: 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, 

• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb 
po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna, ter 

• objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine. 

 
Novi zakon drugače definira, kdaj je zemljišče komunalno opremljeno. Stavbno zemljišče v 
posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno (72.člen): 

• če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti 
in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu 
občine, ali 

• če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja 
druge gospodarske javne infrastrukture, vključene v občinski načrt razvojnih programov 
v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto. 

 
Gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina, ki v občinskem prostorskem načrtu določi, katere 
vrste komunalne opreme je potrebno zgraditi. Gradnja objektov in omrežij, razen gospodarske 
javne infrastrukture, je dovoljena na opremljenih stavbnih zemljiščih ter tudi na neopremljenih 
stavbnih zemljiščih, če se sočasno z gradnjo objektov zagotavlja tudi opremljanje stavbnih 
zemljišč po pogodbi. Na neopremljenih stavbnih zemljiščih lahko zgrajeni objekti pridobijo 
uporabno dovoljenje le, če je bila zgrajena in predana v uporabo vsa predvidena komunalna 
oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture. 
 
Na podlagi sprejetega občinskega prostorskega načrta13 ali občinskega podrobnega prostorskega 
načrta se nato pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč14, ki podrobneje določi 

                                                 

13 Bolj podrobno je opredeljen v predlogu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega 
načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Predlog 
pravilnika je objavljen na internetnih straneh Ministrstva za okolje in prostor. 
14 Vsebina in oblika programa opremljanja stavbnih zemljišč ter druga vprašanja, povezana s pripravo in 
sprejemanjem programa opremljanja so urejena v Uredbi o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni 
list RS, št. 80/07). 
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komunalno opremo, ki jo je potrebno zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja 
prostora ter podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
Podlage za odmero komunalnega prispevka so bolj podrobno opredeljene v predlogu Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka, ki ga bom predstavila kasneje. 
 
80. člen zakona definira, da je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma 
lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno 
površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Novi zakon v primerjavi s ZUreP-1 ne 
uporablja več opredelitve, da je zavezanec tudi tisti, ki povečuje priključno moč. 
 
Novost v sprejetem zakonu je, da zakon bolj podrobno določi vsebino pogodbe o opremljanju. S 
to pogodbo se lahko investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno 
komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi, ne glede na to, ali je gradnja te 
komunalne opreme predvidena v programu opremljanja (1. odstavek 78. člena). Zakon določa, 
da lahko občina sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program 
opremljanja ali podlage za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo 
na območju celotne občine (2. odstavek istega člena). Kaj vse mora pogodba o opremljanju 
vsebovati je opredeljeno v 78. členu zakona. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne 
opreme nosi investitor in s tem se šteje, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni 
prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še 
preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na 
katero bo investitor priključil komunalno opremo, ki jo je zgradil sam. Zgrajeno komunalno 
opremo, skladno s pogodbo, je občina dolžna prevzeti, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje. 
 
Na novo pa zakon ureja tudi vprašanje gradnje elektroenergetskega omrežja, če je občina v 
veljavnem prostorskem načrtu oziroma v podrobnem prostorskem načrtu in programu 
opremljanja določila opremljanje stavbnih zemljišč z elektroenergetskim omrežjem. 
 
Občina se z izvajalcem gospodarske javne službe dogovori, katere objekte in omrežja 
infrastrukture gospodarskih javnih služb je potrebno zgraditi po posameznih enotah urejanja 
prostora. Če do dogovora ne pride, lahko občina na lastne stroške zgradi elektroenergetsko 
omrežje, ki je potrebno za opremljanje stavbnih zemljišč. Stroške izgradnje elektroenergetskega 
omrežja lahko občina na podlagi osmega odstavka 73. člena zaračuna izvajalcu javne službe. 
Stroški se povrnejo tako, da se zaračunane storitve na tem omrežju nakazujejo na račun občine 
od dne priključitve prvega objekta na to omrežje do celotne višine stroškov. Opredelitev vrste 
stroškov, način njihovega vračanja ter obdobje vračanja bo bolj podrobno določeno v Pravilniku 
o povrnitvi stroškov občinam za investicije v izgradnjo elektroenergetskega omrežja. 73. člen 
zakona med drugim tudi določa, da izvajalec obvezne državne javne službe distribucije 
električne energije prevzame omrežje v lastništvo po njegovi vključitvi v infrastrukturo, skladno 
s predpisi o energetiki. 
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Ponovno so v zakonu določene oprostitve plačila komunalnega prispevka, ki jih ZUreP-1 ni 
določal. Komunalni prispevek se tako ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 
Občina pa lahko predpiše, da se komunalni prispevek ne plača tudi za gradnjo neprofitnih 
stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in 
zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. Občina lahko 
predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali 
posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije 
vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini 
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. 
 
Novi zakon med drugim tudi določa, da morata vlada in minister sprejeti vrsto podzakonskih 
aktov, ki urejajo posamezno področje zakona. Na spletnih straneh Ministrstva za okolje in 
prostor so predstavljeni predlogi pravilnikov. Bolj podrobno sta v nadaljevanju predstavljena dva 
predloga podzakonskih aktov, ki urejajo področje komunalnega prispevka, in sicer predlog 
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka in predlog Pravilnika o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s 
posameznimi vrstami komunalne opreme ter Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč, ki je bila sprejeta septembra 2007. 
 
 

2.3.1 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč15 
 
Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč v 2. členu določa, da je komunalni 
prispevek namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. 8. člen uredbe opredeli, da se 
komunalni prispevek lahko zaračunava le, če program opremljanja vsebuje naslednje podlage za 
odmero komunalnega prispevka: 

• obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme (to so območja, na katerem se 
zagotavlja priključevanje na posamezno vrsto komunalne opreme, oziroma območje 
njene uporabe), 

• izračunane skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne 
opreme in po obračunskih območjih ter 

• preračun obračunskih stroškov opremljanja na m2 parcele oziroma na m2 neto tlorisne 
površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih stroških. 

 
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obračunskem območju. Kateri stroški se upoštevajo kot skupni stroški in 
kateri so izvzeti, je določeno v 12. členu uredbe.  
 

                                                 

15 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07). 
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Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na 
obračunskem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opreme. Obračunski stroški 
komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance. To pomeni, da se na 
zavezance kot komunalni prispevek prenese le del skupnih stroškov, ki predstavljajo obračunske 
stroške.  
 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske 
stroške preračunati na enote mere, ki se uporabljajo za odmero komunalnega prispevka.  
 
Preračun se opravi na naslednji način:  
 

Cpij = OSij/∑Aj in Ctij = OSij /∑Tj 
 

Zgornje oznake pomenijo:  
Cpij - strošek opremljanja m2 parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,  
Ctij  - strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na 

obračunskem območju,  
OSij  - obračunski stroški investicije za določeno komunalno opremo na obračunskem območju,  
∑Aj - vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, 

zmanjšana za površine namenjene objektom grajenega javnega dobra, 
∑Tj - vsota površin vseh neto tlorisnih površin na obračunskem območju.  
 
Stroški opremljanja se izračunajo za vsako vrsto komunalne opreme posebej po obračunskih 
območjih.  
 
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po 
standardu SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo 
neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še 
nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta 
občine in regije.  
 
Kot vsota površin vseh parcel oziroma delov parcel, ki ležijo na obračunskem območju, se 
upošteva površina zemljiških parcel, na katerih je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno 
graditi. Tako dobljeno vrednost se zmanjša za površine namenjene objektom grajenega javnega 
dobra.  
 
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem 
območju z določeno komunalno opremo (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine 
objekta z določeno komunalno opremo (Ctij), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo 
ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za  
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gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka 
gradnja«.  
 
 

2.3.2 Predlog Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka16 
 
Predlog pravilnika določa merila za odmero komunalnega prispevka in način njegove odmere. 
Komunalni prispevek se odmerja za obstoječo komunalno opremo, za gradnjo predvidene 
komunalne opreme ter tudi zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 
opremo. Za obstoječo komunalno opremo se šteje tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in 
predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe. Predvidena komunalna oprema so 
objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskem aktu občine. Komunalni prispevek se za 
predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je omogočena 
priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v 
tekočem ali naslednjem letu. Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo 
pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti 
objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.  
 
Komunalni prispevek se določi na podlagi programa opremljanja glede na površino in 
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo ter glede na neto tlorisno površino 
objekta in njegovo namembnost oziroma glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo.  
 
Iz tega sledi, da so merila za odmero komunalnega prispevka sledeča: 

• površina stavbnega zemljišča, 

• neto tlorisna površina objekta, 

• opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, 

• namembnost objekta ter 

• izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. 
 
Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Če parcela objekta ni določena, se 
upošteva stavbišče x 1,5. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno 
graditi objekt ali je objekt že grajen, in za katero mora zavezanec plačati komunalni prispevek ter 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Neto tlorisna površina objekta pa je 
seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Za objekte, 
za katere se ne more izračunati neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le 
od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. Delež 
parcele in delež neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je lahko od 30 do 70 
odstotkov. Če odlok o programu opremljanja za posamezno obračunsko območje ne določi 

                                                 

16 Predlog Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka, 2007. 
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drugače, se šteje, da je delež parcele in delež neto tlorisne površine na tem obračunskem 
območju 50 odstotkov.  
 
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na 
katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena 
uporaba določene vrste komunalne opreme. Za posamezno vrsto komunalne opreme se 
obračunski stroški preračunajo na m2 neto tlorisne površine objekta in m2 parcele in se določijo v 
programu opremljanja v skladu z uredbo.  
 
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov lahko predpiše delne 
ali celotne oprostitve plačila komunalnega prispevka v skladu s 83. členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo 
uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena. 
 
Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča se upošteva tako, da se obračunski stroški 
izboljšave opremljenosti stavbnega zemljišča preračunajo na m2 neto tlorisne površine in m2 
parcele. Obračunski stroški izboljšave opremljenosti stavbnega zemljišča se določijo v programu 
opremljanja v skladu z uredbo. Zavezancem, ki so predpisane obveznosti za obstoječo 
komunalno opremo že izpolnili, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega 
zemljišča s komunalno opremo. 
 
Podlage za odmero komunalnega prispevka so tako obračunska območja, stroški komunalne 
opreme, preračun stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka. Pri pripravi podlag za odmerjanje komunalnega prispevka mora občina upoštevati že 
vložena sredstva v izgradnjo komunalne opreme in investicije v komunalno opremo, ki so 
določene v občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.  

 
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka  

 
Občina lahko v podrobnejših merilih določi razmerje med deležem parcele in deležem neto 
tlorisne površine objekta (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka, pri čemer je največje 
dopustno razmerje 0,3:0,7 za en ali drugi delež. Razmerje med deležem parcele in deležem neto 
tlorisne površine mora biti enako na vseh obračunskih območjih v občini. Občina lahko v 
podrobnejših merilih določi tudi možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.  

 
Izračun komunalnega prispevka 
 
Osnovo za izračun komunalnega prispevka predstavlja (razen v izjemnih primerih) sprejet 
program opremljanja stavbnih zemljišč. Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi na 
katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ter ali mu je omogočena 
uporaba objektov grajenega javnega dobra (občinske ceste, javna parkirišča in druge javne 
površine). Za vsako posamezno komunalno opremo se nato določi znesek dela komunalnega 
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prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem 
območju. Seštevek teh zneskov je na koncu komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.  
 
Znesek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju se 
izračuna tako, da se sešteje delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 
opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta, in sicer kot 
je prikazano v naslednji enačbi:  
 

KPij = (Aparcela · Cpij · Dp ) + (Atlorisna · Ctij · Dt) 
 

Zgornje oznake pomenijo: 
KPij - znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na 

posameznem obračunskem območju, 
Aparcela - površina parcele, 
Cpij   - obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno 

vrsto komunalne opreme, 
Dp – delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, 
Ctij - obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem 

območju za posamezno vrsto komunalne opreme, 
Atlorisna - neto tlorisna površina objekta, 
Dt – delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,  
i - posamezna vrsta komunalne opreme, 
j - posamezno obračunsko območje. 
 
Delež, ki odpade na parcelo, se izračuna tako, da se površina parcele pomnoži z obračunskimi 
stroški, preračunanimi na m2 parcele na obračunskem območju in deležem parcele. Delež, ki 
odpade na neto tlorisno površino objekta, pa se izračuna tako, da se neto tlorisno površino 
objekta pomnoži z obračunskimi stroški, preračunanimi na m2 neto tlorisne površine na 
obračunskem območju, in deležem neto tlorisne površine objekta. 
 
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se 
komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi 
neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred 
spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se 
odmeri zavezancu, predstavlja izračunana pozitivna razlika med komunalnim prispevkom po 
spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma 
namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača. 
 
Formula za izračun komunalnega prispevka, podana v predlogu Pravilnika se razlikuje od sedaj 
veljavne formule, in sicer formula iz predloga Pravilnika ne vsebuje več faktorja dejavnosti. Na 
Ministrstvu za okolje in prostor so to pojasnili na naslednji način: 
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»V zadnjem predlogu novega Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka, ki je 
objavljen na domači strani ministrstva, faktor dejavnosti v formuli za izračun komunalnega 
prispevka ne nastopa več. Znižane vrednosti komunalnega prispevka za nestanovanjske objekte 
lahko občina predpiše v okviru olajšav v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju, ki določa, da občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila 
komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po 
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije objektov. V tem primeru mora občina 
oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega 
proračuna«.17 
 
 

2.3.3 Predlog Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami 
komunalne opreme18 

 
Zakon v 11. odstavku 79. člena določa, da v primeru, če občina v šestih mesecih po uveljavitvi 
občinskega prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, se 
komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme odmeri na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.  
 
Povprečni obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta so določeni za 
posamezne vrste komunalne opreme in so navedeni v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Povprečni obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta 

Vrsta komunalne 
opreme 

Povprečni obračunski 
stroški na m2 parcele 

Povprečni obračunski stroški 
na m2 neto tlorisne 
površine objekta 

Vodovodno omrežje Cp,vodovod= 0,5 EUR Ct,vodovod= 2,0 EUR 

Kanalizacijsko omrežje Cp, kanalizacija = 1,5 EUR Ct, kanalizacija = 4,0 EUR 

Cestno omrežje Cp, cesta = 2,0 EUR Ct, cesta = 5,0 EUR 

Javne površine Cp, javne površine = 0,1 EUR Ct, javne površine = 0,4 EUR 

Vir: Predlog Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih 
stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, 2007. 

 

                                                 

17 Odgovor MOP na moje vprašanje. 
18 Predlog Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja 
stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, 2007. 
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Izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme 
 
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se odmeri tako, da se vrednosti 
povprečnih obračunskih stroškov opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme iz tega 
pravilnika uporabi v naslednji formuli:  
 

KPi = Aparcela · C pi + Atlorisna · Cti 
 

Zgornje oznak pomenijo: 
KPi  - znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme, 
Aparcela - površina parcele objekta, 
Atlorisna -  neto tlorisna površina objekta, 
Cpi  - povprečni obračunski stroški na m2 parcele za posamezno vrsto komunalne opreme, 
Cti - povprečni obračunski stroški na m2 neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto 

komunalne opreme, 
i – posamezna vrsta komunalne opreme. 
 
Celotni izračunani komunalni prispevek se izračuna tako, da se sešteje izračunane komunalne 
prispevke za posamezno vrsto komunalne opreme. Komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme se lahko odmeri za tiste vrste komunalne opreme, na katere je investitorju 
omogočena priključitev oziroma njihova uporaba, to pa je v primeru, če ima za svoj projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa soglasja upravljavcev komunalne opreme v 
skladu s prostorskim aktom. 
 
 

3   KOMUNALNI PRISPEVEK  IN DDV 
  
Investitor mora občini na podlagi odmerne odločbe plačati komunalni prispevek. Zakon o davku 
na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) v prvem odstavku 5. člena določa, da 
je davčni zavezanec vsaka oseba, ki kjer koli neodvisno opravlja katero koli ekonomsko 
dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. V drugem odstavku istega člena 
je opredeljena »ekonomska dejavnost«, ki je po tem členu vsaka proizvodna, predelovalna, 
trgovska in storitvena dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno.  
 
Peti odstavek 5. člena ZDDV-1 nadalje določa, da se državni organi in organizacije, organi 
lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z 
dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, 
prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri 
opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi 
ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila precejšnje 
izkrivljanje konkurence. Iz navedenih predpisov izhaja, da odmerjanja komunalnega prispevka ni 
mogoče šteti za katero od dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena ZDDV-1 in ga tudi ni mogoče 
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šteti za promet, pri katerem bi obravnavanje organov lokalnih skupnosti kot davčnih ne 
zavezancev za DDV vodilo k izkrivljanju konkurence, saj se je v skladu z ZUreP-1 komunalni 
prispevek lahko odmeril le z odločbo. V ZPNačrt sicer ni izrecne določbe, da se komunalni 
prispevek odmeri z odločbo, je pa določeno, da lahko občina s svojim aktom predpiše 
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. Iz navedenega izhaja, da se bo pri 
komunalnem prispevku tudi v prihodnje delala odmera. Tako se občina v delu, ko odmerja 
komunalni prispevek, ne šteje za davčnega zavezanca na podlagi petega odstavka 5. člena 
ZDDV-1, navedeno pa velja tudi, ko odmero opravi javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči.  
 
Mnenje nekaterih občin, da morajo obračunati DDV, ker bodo v konkretnem primeru same 
gradile komunalno infrastrukturo in bodo morale izvajalcem plačati 20-odstotni DDV, po 
mnenju Davčne uprave RS nima podlage v ZDDV-1. Dejstvo je, da mora, ne samo občina, 
ampak tudi vsaka druga oseba, ki nastopa kot investitor, izvajalcem gradnje plačati storitve z 
DDV. Če ta oseba nima pravice do odbitka vstopnega DDV od storitve gradnje, je zaračunani 
DDV zanjo strošek, vendar pa to ne sme vplivati na opredelitev ekonomske dejavnosti oziroma 
ne pomeni, da mora v zvezi s to gradnjo obračunati izstopni DDV. Iz vsega zgoraj naštetega 
izhaja, da se komunalni prispevek, ki ga odmeri občina, ne obdavči z DDV in strošek DDV se 
vključi v nadomestitvene stroške obstoječe komunalne infrastrukture, ki so po višini enaki 
stroškom, ki bi nastali ob gradnji nove infrastrukture, ki je po zmogljivostih in namenu 
primerljiva z obstoječo, če občina nima pravice do odbitka vstopnega DDV. 
 
 

4   KOMUNALNI PRISPEVEK 
 
4.1  Trenutno stanje v Sloveniji 
 
Posameznih interpretacij ob odmeri komunalnega prispevka je v Sloveniji skoraj toliko, kot je 
občinskih odlokov o njegovem plačilu ali drugače, kot je občin. Zakon o prostorskem 
načrtovanju definira komunalni prispevek kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, 
ki ga zavezanka ali zavezanec plača občini. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu 
zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo 
ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Šteje se, da so s plačilom 
komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, 
razen gradnje tisti delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 

 
Že Štular in Štravs (2004, str. 75) sta med ostalim ugotovila, da je v Sloveniji stanje na področju 
priprave programov opremljanja zemljišč za gradnjo ter izračuna in odmere komunalnega 
prispevka zelo heterogeno. Komunalne prispevke urejajo občine same z odloki o komunalnem 
prispevku, ki jih same sprejmejo. Načini in prakse odmere komunalnega prispevka so tako med 
občinami različne, kljub temu, da je to zakonsko obvezna dajatev in sama neodmera pred izdajo 
gradbenega dovoljenja tako po zakonu ni dopustna.  
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Za kako pomembno področje gre, pa pove že dejstvo, da se po podatkih Ministrstva za finance 
letno s komunalnimi prispevki zbere več milijonov evrov. Samo v letu 2003 se je po podatkih 
ministrstva zbralo preko 48 milijonov EUR19 (11.550.415.000 SIT), leta 2006 pa je bilo zbranih 
že za dobrih 60 milijonov EUR (14.531.383.000 SIT) komunalnih prispevkov (Interni podatki 
Ministrstva za finance, 2007). Iz tega vidimo, da se prihodki iz naslova komunalnega prispevka 
vsako leto povečujejo. Občine so se tako že začele zavedati pomembnosti tega nedavčnega vira 
njihovega proračuna.  
 
Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi ankete o komunalnem prispevku in programih 
opremljanja, ki jo je izvedlo leta 2004, ugotovilo, da za dobršen del določb v odlokih ni ustrezne 
zakonske podlage. Na vzorcu 102-ih občin je bilo ugotovljeno, da nekatere slovenske občine 
sploh ne zaračunavajo komunalnega prispevka, 25 % občin v začetku leta 2004 ni imelo 
sprejetega odloka o komunalnem prispevku, 40 % slovenskih občin ni še nikoli sprejelo 
programa opremljanja zemljišč za gradnjo in 35 % občin pa je opremljalo le 1-5 % poseljenih 
površin na podlagi programov opremljanja, kar pomeni, da velika večina slovenskih občin, 
vključenih v analizo, do leta 2004 ni imela oziroma je imela zelo majhne izkušnje na področju 
priprave programov opremljanja. Ugotovljeno je bilo tudi, da slovenske občine skozi institut 
komunalnega prispevka različno zaračunavajo stroške izgradnje različnih komunalnih omrežij. 
Odmerjanje komunalnih prispevkov na osnovi programov opremljanja je torej izjema in ne 
pravilo, kot bi lahko pričakovali na osnovi veljavne pravne ureditve (Štular in Štravs, 2004, str. 
76). 
 
Številni sprejeti odloki o programih opremljanja zemljišč za gradnjo za celotno občino ali le za 
določeno območje v občini kažejo na to, da se je stanje na področju programov opremljanja 
izboljšalo. Dosti je k temu prispeval Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka, ki je 
postavil skrajni rok za sprejem programov opremljanja. Pravilnik določa, da se komunalni 
prispevek na območjih, kjer ni programov opremljanja ali programi opremljanja še niso usklajeni 
z uredbo, odmerja po dotlej veljavnih pravilih, vendar najdlje do 20. julija 2007. Po tem datumu 
pa občine niso smele več pobirati komunalnega prispevka, če za celotno občino ali določeno 
območje v občini niso imele sprejetega programa opremljanja, ki predstavlja podlago za odmero 
komunalnega prispevka.  
 
Po ugotovitvah Ministrstva za finance so pri odmerjanju komunalnega prispevka razlike med 
regijami oziroma občinami velike. Razlike med občinami v odmerah komunalnih prispevkov so 
od 2,5 do 50 EUR (od 600 do 12.000 SIT) na m2 parcele za iste vrste objekta na enako veliki 
gradbeni parceli. Glede na razpon v odmerjenih stroških komunalnega opremljanja je jasno, da 
nikakor ne odražajo razlik v gradbenih stroških oziroma stopnje opremljenosti s komunalno 
infrastrukturo, kot bi pričakovali glede na definicijo komunalnega prispevka, ampak prej 
odražajo sposobnost posamezne občine, da s komunalnim prispevkom poveča javno finančne 
prihodke (Dekleva, 2004, str. 81).  
                                                 

19 Vrednosti podatkov, ki so podane v SIT, so preračunane iz SIT v EUR  po tečaju 239,64 SIT/€. 
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4.2  Komunalni prispevek kot instrument prostorske politike zgoščevanja 
 
Komunalni prispevek je lahko pomemben ekonomski instrument prostorske politike 
zgoščevanja, vendar pa danes ne opravlja te funkcije. Komunalni prispevek bi pod določenimi 
pogoji lahko uravnaval prostorske odločitve investitorjev v smeri bolj zgoščenega razvoja 
poselitve oziroma k zmanjšanju razpršene poselitve, ki zaradi visokih stroškov komunalnega 
opremljanja predstavlja veliko breme za javne vire (Dekleva, 2004, str. 82).  
 
V Avstriji mora vsak lastnik zemljišča plačati del komunalnega prispevka, ko občina območje 
komunalno opremi in preostali del ob izdaji gradbenega dovoljenja. V Sloveniji se komunalni 
prispevek odmeri ob izdaji gradbenega dovoljenja in zadrževanje opremljenega zemljišča 
lastnikov ne obremenjuje, kar negativno vpliva na dejansko ponudbo zemljišč oziroma vstopanje 
lastnikov na trg zemljišč (Dekleva, 2005, str. 43).  
 
Že Cirmanova in Polanec (2005) v svojem prispevku omenjata, da je povprečna proizvodna cena 
za m2 na novo zgrajenega stanovanja v letu 2003 v Ljubljani in okolici znašala kar 1.498 EUR 
(359.000 SIT), kar je kar za 53 % več kot v povprečju v preostalih regijah. V nadaljevanju 
navajata, da je povprečni znesek pridobivanja, priprave in komunalnega opremljanja zemljišč v 
proizvodni ceni 238 EUR (57.000 SIT) tudi zaradi visokih stroškov opremljanja z komunalno 
infrastrukturo, kljub temu, da bi bil ta, če bi odseva realne stroške zaradi ekonomije obsega, v 
primerjavi z drugimi regijami lahko celo nižji. 
 
V praksi je izračun v letu 2003 pokazal, da je 20 % občin pobralo 80 % sredstev na m2 nove 
stanovanjske ali poslovne površine. Sama lega tistih občin, ki so pobrale relativno več 
komunalnega prispevka, je primerljiva z območji visokega poselitvenega pritiska 
(Osrednjeslovenska regija, koridor se širi proti Gorenjski, Primorska regija in nekatere večje 
mestne občine) (Marzidovšek, 2005, str. 50). Po mnenju Nataše Marzidovšek pa lahko z 
zadržkom trdimo, da v območjih, kjer je višje povpraševanje, kot je dana ponudba, v povprečju 
zaračunavajo višje komunalne prispevke, kar bi lahko prej kot s stroškovnim načelom pojasnili 
tudi s pobiranjem lokacijske rente.  
 
Občine na območjih visokih poselitvenih pritiskov sumarno pobirajo komunalni prispevek v 
višini, ki je v povprečju primerljiv z dejanskimi stroški opremljanja zemljišč za gradnjo z lokalno 
komunalno infrastrukturo, vendar pa so odmere nesorazmerne, glede na vrsto investitorja in 
vrsto investicije in za katere bi z zadržkom lahko trdili, da so končno ceno plačali kupci 
stanovanj (Marzidovšek, 2005, str. 50). 
 
Če bi bil komunalni prispevek v funkciji deklarirane prostorske politike in v funkciji dejanskih 
stroškov gradnje linijskih objektov infrastrukture, bi z oddaljevanjem od primarnih vodov, torej 
v razpršeni poselitvi komunalni prispevek moral rasti in ne padati. V tem primeru bi se 
investitorji soočeni z realnimi stroški komunalnega opremljanja odločili za sprejemljivejšo 
lokacijo. Z navedeno politiko odmere komunalnih prispevkov so nagrajeni investitorji, ki se 
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odločijo za lokacije izven strnjene poselitve, ker za nižjo ceno pridobijo zemljišče in plačajo tudi 
nižji komunalni prispevek. Z negativnimi eksternimi stroški svoje odločitve pa bremenijo druge 
davkoplačevalce (Dekleva, 2004, str. 82). Dosedanja praksa je bila, da so investitorji gradili 
objekte na sorazmerno odmaknjenih, praviloma velikih gradbenih parcelah, ki pa so bile 
komunalno pomanjkljivo opremljene ali celo neopremljene. Nesorazmerno temu so za večje 
parcele ter lepšo lego zemljišča plačali nizek komunalni prispevek, občini pa kasneje povzročili 
velike stroške opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.  
 
Po mnenju Dekleve (2004, str. 82) bi večja ponudba zazidljivih zemljišč lahko doprinesla k 
umirjanju nadaljnje rasti cen zemljišča. Vendar pri tem ne misli na »potencialno ponudbo«, ki 
obsega vsa zemljišča, ki so kot zazidljiva opredeljena v prostorskih aktih, ampak na dejansko 
ponudbo opremljenih zemljišč. Slednje zahteva bistvene spremembe v obstoječem načinu 
prostorskega in infrastrukturnega načrtovanja ter aktivnejšo vlogo javnega sektorja pri 
pridobivanju in opremljanju zemljišč.  
 
Nezazidana stavbna zemljišča v povprečju predstavljajo od 30 do 60 odstotkov površin, ki so 
poseljene in v veljavnih planskih aktih predvidene za razvoj poselitve. Iz tega bi lahko trdili, da 
je »potencialna ponudba zemljišč« po občinah zadovoljiva, toda kljub temu izredno visoke cene 
zemljišč kažejo na dejstvo, da je zelo malo zemljišč dostopnih potencialnim investitorjem. Drug 
problem predstavlja tudi dejstvo, da so v Sloveniji nezazidana stavbna zemljišča praviloma 
neobdavčena (Slovenija še ni uveljavila davka na nepremičnine) in lastniki tako niso 
zainteresirani za prodajo zemljišč oz. za njihovo aktiviranje, kar zmanjšuje ponudbo zemljišč 
(Dekleva, 2004, str. 80). 

 
 

4.3  Izračun komunalnega prispevka 
 
Program opremljanja za vsako posamezno vrsto infrastrukture poda strošek opremljanja m2 
parcele in strošek m2 neto tlorisne površine objekta, ki se v trenutku odmere indeksira z 
indeksom povprečnega letnega indeksa »Gradbena dela – ostala nizka gradnja« cen, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.  

 
V programu opremljanja ali drugem občinskem odloku pa se za obračunsko območje posamezne 
vrste infrastrukture v okviru dopustnih razponov določi tudi deleža parcele in neto tlorisne 
površine pri izračunu komunalnega prispevka. Če le-ti niso določeni v programu opremljanja ali 
drugem občinskem odloku, se za njih privzamejo vrednosti, ki so določene v pravilniku (Dpi = 
0,5; Dti = 0,5). Občina torej v programu opremljanja ali drugem občinskem odloku določi, 
kateremu izmed meril pri odmeri komunalnega prispevka daje večjo »težo«: 

• neto tlorisni površini objekta (npr. Dti = 0,7 in Dpi = 0,3) ali 

• površini parcele (npr. Dti = 0,3 in Dpi= 0,7). 
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Na praktičnem primeru (Štravs, 2005, str. 56) npr. vila bloka P+2 s površino parcele 1250 m2 in 
neto tlorisno površino objekta 750 m2 in stroški opremljanja za: 

− vodovodno omrežje: Ctv = 1000 SIT in Cpv = 500 SIT, 

− kanalizacijsko omrežje: Ctk = 2000 SIT in Cpk = 1000 SIT, 

− cestno omrežje: Ctc = 3000 SIT in Cpc = 1200 SIT in 

− občinske javne površine: Ctj = 300 SIT in Cpj = 200 SIT. 
 
lahko izračunamo višino komunalnega prispevka za omenjen vila blok P+2 v programu 
opremljanja ali drugem občinskem odloku določenem deležu parcele in deležu neto tlorisne 
površine, npr: Dpi = 0,7 in Dti = 0,3: 

− vodovod:                   KPv = 1250*500*0,7 + 1,0*750*1000*0,3 = 662.500 SIT, 

− kanalizacija:              KPk = 1250*1000*0,7 + 1,0*750*2000*0,3 = 1.325.000 SIT, 

− cesta:                         KPc = 1250*1200*0,7 + 1,0*750*3000*0,3 = 1.725.000 SIT, 

− javne površine:          KPj = 1250*200*0,7 + 1,0*750*300*0,3 = 242.500 SIT, 

− in skupaj                    KP = 3.955.000 SIT. 
 
Za primerjavo še ostale vrednosti komunalnega prispevka, glede na različne deleže parcele in 
neto tlorisne površine: 

− Dpi = 1,0 in Dti = 0,0: KP = 15.127 € (3.625.000 SIT), 

− Dpi = 0,7 in Dti = 0,3: KP = 16.504 € (3.955.000 SIT), 

− Dpi = 0,5 in Dti = 0,5: KP = 17.422 € (4.175.000 SIT), 

− Dpi = 0,3 in Dti = 0,7: KP = 18.340 € (4.395.000 SIT), 

− Dpi = 0,0 in Dti = 1,0: KP = 19.717 € (4.725.000 SIT). 
 
Če opravimo še izračun na praktičnem primeru (Štravs, 2005, str. 57) npr. bloka P+9 s površino 
parcele 2500 m2 in neto tlorisno površino objekta 5000 m2 ter ob istih cenah opremljanja (torej 
na istem obračunskem območju), so izračunane vrednosti komunalnega prispevka naslednje: 

− Dpi = 1,0 in Dti = 0,0: KP = 30.254 € (7.250.000 SIT), 

− Dpi = 0,7 in Dti = 0,3: KP = 60.612 € (14.525.000 SIT), 

− Dpi = 0,5 in Dti = 0,5: KP = 80.850 € (19.375.000 SIT), 

− Dpi = 0,3 in Dti = 0,7: KP = 101.089 € (24.225.000 SIT), 

− Dpi = 0,0 in Dti = 1,0: KP = 131.447 € (31.500.000 SIT). 
 
Iz obeh izračunov na praktičnem primeru lahko vidimo, da se z večanjem deleža neto tlorisne 
površine, izračunani komunalni prispevek povečuje in je najvišji v primeru, ko je delež neto 
tlorisne površine objekta 100 %. Občini oziroma občinski politiki je torej prepuščeno ali se na 
posameznem obračunskih območjih odloči ali bo večjo »težo« pripisala površini objekta ali neto 
tlorisni površini objekta. Iz zgoraj opravljenih simulacij izračuna komunalnega prispevka je 
jasno razvidna razlika v višini le-tega v odvisnosti od s strani občine določenih deležev neto 
tlorisne površine (Dti) in parcele (Dpi) pri izračunu komunalnega prispevka.  
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5   PRIHODKI OD KOMUNALNIH PRISPEVKOV  
 

5.1  Prihodki od komunalnih prispevkov po regijah 
 
Na podlagi podatkov Ministrstva za finance bom v nadaljevanju predstavila višino prihodkov od 
komunalnih prispevkov po regijah, in sicer za obdobje od 2003 do 2006. Iz Tabele 2 je razvidno, 
da se največ prihodkov od komunalnih prispevkov zbere v Osrednjeslovenski regiji. V 
preučevanem obdobju je bilo v tej regiji zbranih nekaj nad 76,8 milijonov EUR. Od tega skoraj 
polovico vsako leto samo v Mestni občini Ljubljana.  
 
Osrednjeslovenski regiji sledijo občine iz Obalno-kraške regije, med katerimi je v tem obdobju 
največ prihodkov iz naslova komunalnega prispevka pobrala Mestna občina Koper (največ v letu 
2005). Nato sledijo Podravska, Savinjska in Gorenjska regija, ki so pobrale približno enako 
višino prihodkov od komunalnih prispevkov. Podravska regija skupno malo več kot 22 milijonov 
EUR, Savinjska regija malo nad 20,2 milijonov EUR in Gorenjska regija nekaj nad 19,3 
milijonov EUR. Tem regijam sledijo Jugovzhodna Slovenija z okrog 12,1 milijoni EUR, 
Pomurska z nekaj nad 7,7 milijonov EUR, Goriška z malo nad 7,4 milijonov EUR in 
Spodnjeposavska s približno 5,8 milijonov EUR. Koroška, Notranjsko-kraška in Zasavska regija 
pa imajo bistveno manjše prihodke od komunalnih prispevkov (Koroška približno 3,3 milijone 
EUR, Notranjsko-kraška približno 2,1 milijona EUR in Zasavska okrog 660 tisoč EUR).  
 
Tabela 2: Prihodki od komunalnih prispevkov po regijah za obdobje 2003 do 2006 v EUR 

  2003 2004 2005 2006 
Osrednjeslovenska 17.583.988 20.641.254 17.093.752 21.529.008 

Obalno-kraška 7.476.932 8.952.429 12.654.853 6.605.852 

Podravska 3.865.122 3.750.121 6.618.458 7.784.975 

Savinjska 5.614.380 4.122.241 4.721.587 5.755.839 

Gorenjska  3.736.478 4.418.746 4.056.230 7.098.922 

Jugovzhodna Slovenija 1.675.067 2.766.437 2.324.933 5.291.938 

Pomurska 1.950.460 1.663.489 2.056.372 2.072.030 

Goriška 958.138 2.097.854 1.987.340 2.406.541 

Spodnjeposavska 4.239.230 196.653 1.100.568 283.112 

Koroška 747.855 815.423 548.779 1.141.545 

Notranjsko-kraška 229.564 409.763 860.408 554.060 

Zasavska 121.816 271.086 150.885 114.568 
Opomba: Lasten preračun v EUR. Prihodki od komunalnih prispevkov po regijah za obdobje 2003 do 
2006 v tisoč SIT so prikazani v Prilogi 1. 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007; Lastni izračuni. 
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To potrjuje trditev, da so razlike med regijami v višini prihodkov od komunalnih prispevkov 
resnično velike. Največja občina v Osrednjeslovenski regiji, Mestna občina Ljubljana, je v 
preučevanem obdobju zbrala več prihodkov od komunalnih prispevkov kot Pomurska, Goriška, 
Spodnjeposavska, Koroška, Notranje-kraška in Zasavska regija skupaj. 
 
Če pogledamo, katere regije so po posameznih letih zbrale največ prihodkov od komunalnih 
prispevkov, ugotovimo, da se je v vseh letih daleč največ prihodkov iz tega naslova zbralo v 
Osrednjeslovenski regiji. Regije, ki imajo v vseh teh letih najmanj prihodkov od komunalnih 
prispevkov, pa so Koroška, Notranjsko-kraška ter Zasavska regija.  
 
Slika 1: Prihodki od komunalnih prispevkov po regijah za obdobje 2003 do 2006 v EUR 

 
Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007; Lastni izračuni. 
 
Znotraj posameznih regij daleč največ prihodkov od komunalnih prispevkov zberejo mestne 
občine, in sicer v Osrednjeslovenski Ljubljana, Obalno-kraški Koper, Podravski Maribor, 
Savinjski Celje (bistveno manj Velenje), Gorenjski Kranj, Jugovzhodni Sloveniji Novo mesto, 
Pomurski Murska Sobota, Goriški Nova Gorica in Koroški Slovenj Gradec. V Spodnjeposavski 
regiji pa zbere največ sredstev iz naslova komunalnega prispevka Občina Krško, v Notranjsko-
kraški Občina Postojna in v Zasavski regiji Občina Hrastnik. 
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5.2  Prihodki od komunalnih prispevkov po občinah 
 
V letih od 2003 do 2006 je daleč največ prihodkov iz komunalnih prispevkov zbrala Mestna 
občina Ljubljana, in sicer skupno 36.843.953 EUR (8.829.285 tisoč SIT). V letu 2003 ji nato 
sledita občini Krško s 4.204.298 EUR (1.007.518 tisoč SIT) prihodkov od komunalnih 
prispevkov (v naslednjih treh letih je skupaj zbrala le 952.404 EUR (228.234 tisoč SIT)) in 
Mestna občina Koper s 3.945.268 EUR (945.444 tisoč SIT) teh prihodkov. V letu 2004 je nato 
na drugem mestu po višini zbranih komunalnih prispevkov občina Piran, ki ji sledita še ostali 
dve obalni občini Koper in Izola. Leta 2005 sta ponovno na drugem in tretjem mestu obalni 
občini, sledi pa jima Mestna občina Maribor, ki je v letu 2006 zbrala največ prihodkov od 
komunalnih prispevkov, takoj za Mestno občino Ljubljana. Iz tega vidimo, da od nemestnih 
občin najbolj izstopajo obalne občine, in sicer Koper, Piran in Izola. Občine, ki so zbrale največ 
prihodkov od komunalnih prispevkov v posameznih preučevanih letih, so podane v Tabeli 3.  

 
Tabela 3: Prihodki od komunalnih prispevkov po občinah za obdobje 2003 do 2006 v EUR 

LETO 2003  LETO 2004 
Ljubljana (M) 10.838.716  Ljubljana (M) 8.770.593 

Krško 4.204.298  Piran 3.186.012 

Koper (M) 3.945.268  Koper (M) 2.681.159 

Celje (M) 2.953.885  Izola 2.689.776 

Kranj (M) 2.128.872  Komenda 2.381.710 

Piran 1.950.901  Celje (M) 2.201.415 

Maribor (M) 1.640.235  Grosuplje 1.877.057 

Grosuplje 1.626.018  Novo mesto (M) 1.830.116 

Ormož 1.266.066  Kamnik 1.638.696 

Novo mesto (M) 1.062.581  Domžale 1.448.598 

         

LETO 2005  LETO 2006 
Ljubljana (M) 8.590.381  Ljubljana (M) 8.644.262 

Koper (M) 5.321.632  Maribor (M) 4.082.478 

Izola 3.942.985  Kamnik 3.950.747 

Maribor (M) 3.786.580  Koper (M) 2.517.067 

Piran 2.538.141  Piran 2.207.503 

Celje (M) 1.891.934  Novo mesto (M) 1.758.680 

Kranj (M) 1.607.707  Kranj (M) 1.739.255 

Ormož 1.413.278  Trebnje 1.618.152 

Kamnik 1.382.974  Ormož 1.589.856 

Nova Gorica (M) 1.198.527  Celje (M) 1.546.945 
Opomba: Lasten preračun v EUR. Prihodki od komunalnih prispevkov po občinah za obdobje 2003 do 
2006 v tisoč SIT so prikazani v Prilogi 2. 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007. 
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Veliko je občin, ki pobirajo zelo malo komunalnih prispevkov, 18 slovenskih občin pa v obdobju 
od 2003 do 2006 komunalnega prispevka sploh ni pobiralo. V anketi iz leta 2004, ki jo je 
opravilo Ministrstvo za okolje in prostor, so občine nepobiranje komunalnega prispevka 
utemeljile s trditvijo, da tega prispevka ne pobirajo, ker bi s tem odgnali še tistih nekaj 
investitorjev, ki so pripravljeni graditi na ozemlju njihove občine. Kar nekaj občin se tako 
odpoveduje zbiranju sredstev zbranih s komunalnim prispevkom, ker želijo spodbujati razvoj na 
svojem območju, stroške opremljanja zemljišča za gradnjo pa pokrivajo iz drugih virov, 
predvsem proračuna. 
 
V Sloveniji je 11 mestnih občin20 in predstavljajo 6 % vseh slovenskih občin. Primerjava 
mestnih in nemestnih občin je pokazala, da se delež prihodkov od komunalnih prispevkov, 
pobranih v nemestnih občinah, v primerjavi z deležem prihodkov od komunalnih prispevkov v 
mestnih občinah povečuje, kar kaže na to, da so te občine začele komunalno opremljati svoje 
območje. To bo imelo za posledico novogradnje gospodarskih in stanovanjskih objektov in s tem 
povezanega napredka in rast občine. 
 
Tabela 4: Delež prihodkov od komunalnih prispevkov mestnih in nemestnih občin od vseh 

prihodkov od komunalnih prispevkov za obdobje 2003 do 2006 

  2003 2004 2005 2006 
Mestne občine 50,37 39,65 45,96 38,68 

Nemestne občine 49,63 60,35 54,04 61,32 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007; Lastni izračuni. 
 
Slika 2: Delež prihodkov od komunalnih prispevkov mestnih in nemestnih občin od vseh   

prihodkov od komunalnih prispevkov po posameznih letih 

 
Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007; Lastni izračuni. 
                                                 

20 Mestne občine so Ljubljana, Celje, Koper, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, 
Slovenj Gradec in Velenje. 
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Analiza prihodkov od komunalnih prispevkov je pokazala, da so prihodki od komunalnih 
prispevkov, razen v mestnih občinah, po letih zelo različni, kar kaže na to, da so ti prihodki 
nestalni in se zaradi tega zlasti manjše občine težko odločijo za investicije v komunalno 
infrastrukturo, v primeru, da je to glavni vir financiranja investicij. Zato mora občina za 
investicije v komunalno infrastrukturo pridobiti sredstva tudi iz drugih virov, na primer 
nepovratna sredstva EU (strukturni skladi - Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski 
sklad), vlaganje zasebnega sektorja (javno - zasebno partnerstvo), Evropska investicijska banka, 
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, okoljska dajatev, 
Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, zadolževanje in drugo.  
 
Pri pridobivanju evropskih sredstev pa se lahko pojavi problem, ker veliko občin nima sprejetih 
občinskih prostorskih načrtov, ki so podlaga za sprejem programov opremljanja za celotno 
občino in tako težko pridobijo nepovratna sredstva EU, ki gradnji komunalne infrastrukture 
namenja veliko sredstev. Zlasti za manjše občine lahko nastane problem pridobivanja evropskih 
sredstev, saj investicije ne dosegajo postavljene spodnje meje in občine razpolagajo s premalo 
lastnih sredstev, da bi zagotovile potrebno višino sredstev pri soudeležbi za izvedbo investicije. 
Za takšne občine predstavlja možno rešitev združitev več manjših občin skupaj za izvedbo 
gradnje komunalne opreme ali prenos pristojnosti za gradnjo komunalne opreme na pokrajine.  

 
 

6   UREDITEV KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA V OB ČINI TREBNJE 
 

6.1 Splošno 
 
Občina Trebnje regionalno spada v Jugovzhodno Slovenijo. V letu 2007 je prišlo na območju 
občine Trebnje do nastanka dveh novih občin, in sicer občine Mokronog – Trebelno in občine 
Šentrupert. Pred delitvijo je Občina Trebnje štela 221 naselij, kar je daleč največ v primerjavi z 
drugimi občinami, in 18 966 prebivalcev (po stanju 31. 12. 2005). Obsegala je 317,1 km2 
ozemlja. Takrat je občina sodila med velike občine.  
 
Z nastankom dveh novih občin pa ji sedaj pripada 153 naselij, 13.268 prebivalcev in 145,6 km2 
ozemlja. To pomeni, da Občini Trebnje od prejšnje občine pripada 86 % naselij, 85 % 
prebivalcev in 75 % ozemlja. Po zadnji delitvi občina Trebnje sodi med srednje velike občine. 

 
 

6.2 Gospodarske javne službe  
 
V Občini Trebnje je bil leta 1995 na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list. 
RS, št. 32/93) sprejet Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje. V njem je 
določeno, da občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih: 

• oskrba s pitno vodo, 



 

31 
 

 

 

• odvajanje in čiščenje  komunalnih odpadnih in padavinskih voda, 

• ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, 

• javna snaga in čiščenje javnih površin, 

• urejanje javnih poti, parkirišč, površin za pešce in zelenih površin. 
 
Poleg obveznih gospodarskih javnih služb občina organizira tudi še izvajanje ostalih 
gospodarskih služb na območju občine Trebnje.  
 
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini, so:  

• objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo, 

• objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 

• objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov, 

• pokopališki objekti in naprave, 

• tržni prostori, 

• javna razsvetljava, 

• javni parki, nasadi, drevoredi, otroška igrišča, objekti in spominska obeležja,  

• hodniki, pešpoti, parkirišča, objekti za plakatiranje in obveščanje, dovozne poti, ulice, 
trgi, lokalne in krajevne ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med 
magistralne in regionalne ceste. 

 
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v javnem podjetju ali z dajanjem koncesij 
osebam zasebnega prava. Kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali potrebe lokalnega 
prebivalstva, lahko posamezno lokalno gospodarsko javno službo občina z odlokom neposredno 
prenese v opravljanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov 
javnih dobrin.  
 
Občina je za izvajanje gospodarskih javnih služb ustanovila javno podjetje Komunala Trebnje. 
Na območju naselja Mirna z okolico pa je prenesla izvajanje gospodarske javne službe čiščenja 
odpadnih voda v opravljanje družbi GOP d.o.o., izvajanje obvezne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo pa v opravljanje družbi DANA d.d. Občina in obe družbi so uredili 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe s pogodbo. Komunalna 
infrastruktura v Občini Trebnje je v lasti občine, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav 
javne gospodarske komunalne infrastrukture pa je v rokah javnega podjetja Komunala Trebnje.  
 
 

6.2.1 Javno podjetje Komunala Trebnje d.o.o.  
 
Komunala Trebnje je bila ustanovljena leta 1994 z Odlokom o organiziranju javnega podjetja 
Komunala Trebnje21 in sicer s preoblikovanjem obstoječega javnega podjetja. Ustanovitelj 

                                                 

21 Odlok o organiziranju javnega podjetja Komunala Trebnje (Uradni list RS, št. 18/94 in 64/99). 



 

32 
 

 

 

javnega podjetja je bila pred delitvijo občine Občina Trebnje. Javno podjetje Komunala Trebnje 
je bilo ustanovljeno z namenom, da v skladu z določbami Zakona o gospodarskih javnih 
službah22 ter v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje23 izvaja 
obvezne in izbirne gospodarske javne službe na območju občine Trebnje. 
 
S 1.1.2007 so na območju prejšnje občine Trebnje nastale občine: Trebnje, Mokronog-Trebelno 
in Šentrupert. Z nastankom novih občin je bilo potrebno lastninsko preoblikovati javno podjetje 
in določiti delež posamezne občine. To področje bo urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega 
podjetja Komunala Trebnje24, ki bo sprejet v obliki družbene pogodbe, s katero se bo urejalo 
ustanoviteljstvo, ustanoviteljske pravice ter organizacijske in upravljalske spremembe javnega 
podjetja Komunala Trebnje in kot tak bo nadomeščal ustanovitveni akt javnega podjetja 
Komunala Trebnje. V njem je določeno, da javno podjetje Komunala Trebnje izvaja obvezne 
gospodarske javne službe za vse tri občine, ki po 1. 1. 2007 nastopajo kot soustanoviteljice 
javnega podjetja.  
 
Podjetje opravlja osnovne dejavnosti gospodarskih javnih služb oziroma obvezne gospodarske 

javne službe, in sicer: 

• oskrba s pitno vodo, 

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 

• zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, 

• urejanje in čiščenja javnih površin 
 
ter izbirne gospodarske javne službe - vodenje investicij komunalne infrastrukture v občini, 
gospodarjenje z javnimi komunalnimi objekti, urejanje pokopališč, pokopališke in pogrebne 
storitve, urejanje naselij, ulic, trgov in lokalnih cest, upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami, oglaševanje s transparenti in izveski,  izvajanje zimske službe ter  druge izbirne 
gospodarske javne službe.  
 
Poleg osnovnih dejavnosti tako podjetje opravlja tudi dejavnosti komunalnega in stanovanjskega 
značaja, med katere sodijo: 

• gradnja cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov, 

• gradnja drugih objektov nizko gradnje – rekonstrukcije in popravila, 

• vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe 
občine, 

• izvajanje investitorskih poslov, 

• oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov, 

                                                 

22 Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 62/93 in 30/98 ). 
23 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 72/95, 59/04 in 115/04). 
24 Predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje je objavljen na spletni strani občine Trebnje. 
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• urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih prostorov in živinskih sejmov, 

• upravljanje z javnimi objekti in površinami, 

• ravnanje z odplakami, 

• dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov, 

• druge dejavnosti javne higiene. 
 
Z odlokom je opredeljeno, da javno podjetje določa pogoje in daje soglasja k dokumentaciji in 
dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, ki jih 
upravlja, ter prevzema v upravljanje in vzdrževanje novozgrajene ali obnovljene objekte in 
naprave javne gospodarske komunalne infrastrukture. Javno podjetje je s tem odlokom tako 
zadolženo za izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb ter investicije v 
komunalno infrastrukturo na celotnem območju treh na novo nastalih občin. 

 
 

6.3 Komunalni prispevek 
 
6.3.1 Odlok o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje 25  
 

Izračun, odmero ter oprostitev komunalnega prispevka v občini Trebnje ureja Odlok o izračunu 
in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje, ki je bil sprejet 29.3.1999. Leta 2005 in 
2007 so bile nato sprejete še spremembe in dopolnitve Odloka o izračunu in plačilu 
komunalnega prispevka v Občini Trebnje.26 Sprejeti odlok določa, da je zavezanec za plačilo 
komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na 
komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost.  
 
V odloku je definirano, da se komunalni prispevek določi glede na višino vseh stroškov 
opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo z upoštevanjem površine stavbnega 
zemljišča, možnosti priključitve na javno infrastrukturo in zmogljivosti javne infrastrukture. To 
je v neskladju z 11. členom uredbe, ki definira, da je podlaga za odmero komunalnega prispevka 
višina obračunskih stroškov investicije za določeno vrsto komunalne infrastrukture na 
obračunskem območju. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov 
komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in 
bremenijo določljive zavezance. To pomeni, da se na zavezance kot komunalni prispevek 
prenese le del skupnih stroškov, ki predstavljajo obračunske stroške.  
 

                                                 

25 Odlok o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.  24/1999). 
26 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini Trebnje 
(Uradni list RS, št. 68/05, št. 58/07). 
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Odlok v 3. členu določa, da se višina sorazmernega dela stroškov komunalnega opremljanja 
stavbnega zemljišča ugotovi:  

a) z investicijskim programom urejanja stavbnih zemljišč za območje urejanja, izdelanim 
skladno z navodilom o enotni metodologiji za pripravo investicijskega programa urejanja 
stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 33/85 in Uradni list RS, št. 22/90) za naslednje 
objekte:  

• za nove objekte, ki bodo zgrajeni in priključeni na javno infrastrukturo na 
območju urejanja stavbnih zemljišč, 

• za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali ali nadzidali in so zgrajeni  
na območju urejanja stavbnih zemljišč, pri čemer se upošteva dejansko stanje  
priključkov na javno infrastrukturo na območju urejanja stavbnih zemljišč, 

• za nove objekte oziroma objekte, ki jih bodo investitorji prizidali ali nadzidali in 
je njihova lokacija izven območja urejanja stavbnih zemljišč in se priključujejo na 
javno infrastrukturo na območju urejanja stavbnih zemljišč. 
 

b) kot povprečje stroškov opremljanja stavbnih zemljišč z javno infrastrukturo, z 
upoštevanjem povprečnih stroškov komunalnega opremljanja skladno s sklepom Občine 
Trebnje o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih 
stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na 
območju Občine Trebnje, za objekte: 

• za nove objekte, ki bodo zgrajeni in priključeni na javno infrastrukturo izven 
območja urejanja stavbnih zemljišč, 

• za obstoječe objekte, ki jih bodo investitorji prizidali ali nadzidali in so zgrajeni 
ter bodo priključeni na javno infrastrukturo izven območja urejanja stavbnih 
zemljišč. 
 

c) s programom opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga sprejme Občinski svet na predlog 
krajevnih skupnosti za obstoječe objekte, katerim se spremeni namembnost. 

 
Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških 
komunalnega urejanja stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje27 v 3. členu določa, da so 
povprečni stroški III. stopnje opremljenosti komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju 
Občine Trebnje znašali na dan 31.12.2002: 

• za objekte in naprave individualne rabe 8.363 SIT/m2 stavbnega zemljišča, 

• za objekte in naprave skupne rabe 11.740 SIT/m2 stavbnega zemljišča. 
 
Povprečni stroški se med letom revalorizirajo z indeksom podražitve za stanovanjsko gradnjo, ki 
ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino “Stanovanjska gradnja”.  

                                                 

27 Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja 
stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 78/03). 
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Pri izračunu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnih zemljišč z javno infrastrukturo 
se za objekte iz točke b) upošteva dejansko opremljenost stavbnega zemljišča in dejanska 
možnost ter potreba priključitve posameznega objekta, z naslednjimi deleži skupnih povprečnih 
stroškov komunalnega opremljanja, ugotovljenih s sklepom Občine Trebnje o določitvi 
povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroških komunalnega 
urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje:  
 
Za individualno rabo: 
vodovod 55 % 
kanalizacija 45 % 
 
Za kolektivno rabo: 

 

cestno omrežje 40 % 
omrežje javne razsvetljave   5 % 
kanalizacijsko omrežje 15 % 
vodovodno omrežje 35 % 
ravnanje z odpadki   5 % 

 
Merila za izračun komunalnega prispevka  
 
Komunalni prispevek se določi in izračuna na podlagi:  

a) za zavezance iz točke a 3. člena:  

• višine vseh stroškov opremljanja stavbnih zemljišč na m2 gradbene parcele ali 
koristne površine objektov, ugotovljene z investicijskim programom in 

• površine gradbene parcele v lasti zavezanca oziroma koristne površine objekta, 
izračunane po SIST ISO 9836;  

 

b) za zavezance iz točke b 3. člena:  

• višine povprečnih stroškov komunalnega opremljanja, ugotovljenih s sklepom 
Občine Trebnje o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske 
površine, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in 
vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje,  

• dejanske opremljenosti stavbnega zemljišča in deleža stroška za posamezne 
komunalne naprave in objekte individualne in kolektivne rabe, 

• koristne površine objekta po SIST ISO 9836;  
 
Pri izračunu koristne površine se upoštevajo korekcijski faktorji, ki so podani v Tabeli 5 na 
naslednji strani.  
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Tabela 5: Korekcijski faktorji 

Vrsta stavbe Faktor 
počitniške stavbe 1,5 

industrijske stavbe, garažne stavbe in skladišča 1.2 

gostinske, upravne in pisarniške stavbe ter stavbe za trgovske 
in druge storitvene dejavnost 

1,1 

eno in več stanovanjske stavbe in zidanice 1,0 

terminali in odprta parkirišča 0,7 

športna igrišča in drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti 
čas 

0,4 

stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje 
verskih obredov, pokopališke stavbe ter stavbe za rastlinsko 
pridelavo in stavbe za rejo živali ter kmetijsko gozdarski 
objekti 

0,2 

Vir: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izračunu in plačilu komunalnega prispevka v Občini 
Trebnje (Uradni list RS, št. 68/05, št. 58/07). 

 
c) za zavezance iz točke c 3. člena:  

• višine stroška opremljanja stavbnega zemljišča na m2 gradbene parcele ali 
koristne površine objektov, ugotovljene s sprejetim planom opremljanja stavbnih 
zemljišč,  

• koristne površine obstoječega objekta, ki bo priključen na novo javno 
infrastrukturo, oziroma površine stavbnega zemljišča. 

 
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo določa, da občina na območjih, za 
katera program opremljanja ni sprejet oziroma sprejeti program ne vsebuje zadostnih podlag za 
odmero komunalnega prispevka, ne more odmerjati komunalnega prispevka. Zakon o 
prostorskem načrtovanju dovoljuje, da občina, ki v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega 
prostorskega načrta ne sprejme programa opremljanja, vključno s podlagami za odmero 
komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine, 
odmerja komunalni prispevek na podlagah, ki jih s pravilnikom določi minister, pristojen za 
prostor. Za ta namen bo sprejet Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na 
osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 
opreme.  

 
Oprostitve plačila stroškov komunalnega prispevka 
 
Zavezanec lahko uveljavlja olajšave v višini 10 % za posamezno vrsto javne komunalne 
infrastrukture izključno na podlagi finančnih dokazil o minulih vlaganjih v Občini Trebnje in 
sicer, le za tisto vrsto javne komunalne infrastrukture, za katero se odmerja komunalni prispevek. 
Poleg te olajšave se zavezancem, ki imajo status mladega para in prvič rešujejo stanovanjski 
problem, prizna olajšava v višini dodatnih 10 %. Za mlad par se šteje, če sta zavezanec in njegov 
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partner mlajša od 30 let, oziroma če sta mlajša od 35 let in ima vsaj eden od njiju status mladega 
raziskovalca ali asistenta za doseganje doktorata znanosti.  
 
Komunalni prispevek se ne plača za stavbe, objekte in naprave, ki so oproščene plačila 
komunalnega prispevka na podlagi veljavne zakonodaje. Zakon o prostorskem načrtovanju 
določa, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture. 
 
 

6.4 Programi opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka 
 
Programi opremljanja stavbnih zemljišč so v občini Trebnje sprejeti za območje zazidalnega 
načrta »Stari trg – DSO (Dom starejših občanov)«28, za območje zazidalnega načrta »Obrtna 
cona Trebnje29« in za območje zazidalnega  načrta Cviblje30.  

 
6.4.1 Območje Zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« 
 
Na območju zazidalnega načrta stari trg – DSO so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka 
vsi investitorji novih objektov v ureditvenih enotah II., III., in IV. območja, razen tistih, ki so po 
zakonu ali občinskem odloku oproščeni plačila tega prispevka. II. območje predstavljajo 
Varstveno delovni center (VDC), Vrtec, Bazen. III. območje so varovana stanovanja ter IV. 
območje večstanovanjski objekti. Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem obračunske 
stroške preračuna na m2 gradbene parcele in na m2 bruto tlorisne površine posamezne stavbe v 
območjih opremljanja. Podroben prikaz preračunanih stroškov opremljanja po posameznih 
območjih je podan v Tabeli 6.  
 
Tabela 6: Stroški opremljanja po območjih v SIT na dan 31.12.2005  

območje znesek v SIT 
znesek na 

m2 gradbene 
parcele v SIT 

v EUR/m2 

znesek na m2 
bruto tlorisne 

površine 
stavbe v SIT 

v EUR/m2 

Območje II. 74.683.531 6.647 27,74 17.361 72,47 

Območje III. 48.514.694 17.922 74,81 17.361 72,47 

Območje IV. 152.044.709 23.839 99,50 18.328 76,50 

Skupaj 275.242.935 13.545 56,54 17.882 74,64 
Vir: Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« 
(Uradni list RS, št. 39/06). 

                                                 

28 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Stari trg-DSO« (Uradni list 
RS, št. 39/06). 
29 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »OBRTNA CONA 
TREBNJE« (Uradni list RS 38/06). 
30 Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju “sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Cviblje” (Uradni list RS, št. 55/07). 
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6.4.2 Območje Zazidalnega načrta »Obrtna cona Trebnje« 
 
V Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »Obrtna 
cona Trebnje« eksplicitno ni določeno, kdo so zavezanci za plačilo komunalnega prispevka. 8. 
člen pa določa, da se na zavezance za plačilo komunalnega prispevka delijo samo tisti del 
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, od katerega so že odšteta sredstva, ki jih prispevata 
Ministrstvo za gospodarstvo in Evropska unija – Evropski sklad za regionalni razvoj. Območje 
opremljanja je glede na namen razdeljeno na ožja območja opremljanja, in sicer: I. območje -
proizvodne in poslovne dejavnosti, II. območje - stanovanja (samo parcela 29), III. območje - 
proizvodne in poslovne dejavnosti (samo parceli 19 in 20), IV. območje – površine za javno 
infrastrukturo. Strošek opremljanja stavbnega zemljišča, ki odpade na zavezance je podan v 
Tabeli 7. 
 
Tabela 7: Strošek opremljanja stavbnega zemljišča, ki odpade na zavezance  

območje 
površina 

gradbenih 
parcel v m2 

v SIT v EUR 
v SIT/m2 
gradbene 
parcele 

v EUR/m2 
gradbene 
parcele 

I. območje 90.448 246.195.711 1.027.354 2.721,96 11,36 

II. območje 1.023 687.126 2.867 761,68 2,80 

III. območje 4.782 1.720.585 7.180 359,80 1,50 

Skupaj 96.253 248.603.422 1.037.403 3.843,44 15,66 
 
Vir: Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta »OBRTNA 
CONA TREBNJE« (Uradni list RS, št. 38/06). 

 
 

6.4.3 Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje 
 
Merila za odmero komunalnega prispevka za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta Cviblje pa so določena v Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju 
“sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Cviblje”. Podlaga za odmero komunalnega 
prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih 
stroškov opremljanja zemljišč za gradnjo. Obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo po 
cenah na dan 31. januar 2007, z vključenim DDV, znašajo 2.585.000 EUR. Pri obračunskih 
stroških so odšteta sredstva, ki jih bo občina za izvedbo investicije pridobila oziroma jih 
namenila iz drugih virov za namen izgradnje dela cestnega omrežja, stroški za izgradnjo 
telekomunikacijskega omrežja, stroški izgradnje elektroenergetskega omrežja ter stroški 
izgradnje plinovodnega sistema. Obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne 
opreme na območju SDZN Cviblje so preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno 
površino objektov za posamezno aktivnost oziroma vrsto komunalne opreme na obračunskem 
območju in so podani v Tabeli 8 na naslednji strani. 
 



 

39 
 

 

 

Tabela 8: Obračunski stroški opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne opreme na območju 
SDZN Cviblje, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za 
posamezno aktivnost oziroma vrsto komunalne opreme na obračunskem območju 
 

Aktivnost/vrsta 
infrastrukture 

v EUR/m2 
gradbene parcele 

v EUR/m2 neto 
tlorisne površine 

Priprava zemljišč 6,42 12,84 

Cestno omrežje 15,49 30,97 

Kanalizacija 11,96 23,91 

Vodovod 8,26 16,51 

Javna razsvetljava 2,02 4,03 

Skupni stroški opremljanja 44,15 88,26 
 
Vir: Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju “sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta Cviblje” (Uradni list RS, št. 55/07). 

 
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med 
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine 0,7 : 0,3 in da je faktor dejavnosti 1.  
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost.  
 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ni:  

• investitor gradnje gospodarske javne infrastrukture,  

• investitor gradnje enostavnega objekta, ki se gradi v sklopu gradbene parcele (objekti za 
lastne potrebe) in se ne priključuje na komunalno opremo območja, 

• investitor gradnje pomožnega kmetijskega objekta na parceli označeni v SDZN s št. 18 in 
19. Ne glede na določbe tretjega odstavka 9. člena tega odloka se zavezancem, ki imajo 
status mladega para in prvič rešujejo stanovanjski problem, prizna pri plačilu 
komunalnega prispevka po tem odloka olajšava v višini 10 %. Za mlad par se šteje, če sta 
zavezanec in njegov partner mlajša od 30 let oziroma če sta mlajša od 35 let, in ima vsaj 
eden od njiju status mladega raziskovalca ali asistenta za doseganje doktorata znanosti. 

 
 

6.5 Prihodki od komunalnih prispevkov  
 
Prihodki od komunalnih prispevkov so se v Občini Trebnje v zadnjih dveh letih močno povečali, 
predvsem na račun plačil posameznih večjih investitorjev. Za območje Obrtna Cona Trebnje je 
bilo v letu 2006 pobranih že več kot 90 % komunalnih prispevkov. V Tabeli 9, na naslednji 
strani, so prikazani prihodki od komunalnih prispevkov primerljivih sosednjih občin.  
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Tabela 9: Prihodki od komunalnih prispevkov primerljivih sosednjih občin za obdobje 2003 do 
2006 v EUR 

 2003 2004 2005 2006 
Novo mesto 1.062.581 1.830.116 705.191 1.758.680 

Trebnje 182.603 191.583 554.903 1.618.152 
Ivančna Gorica 357.987 474.553 346.887 636.451 

Litija 55.437 47.592 177.283 140.344 

Sevnica 34.932 137.369 5.279 36.672 
 

Opomba: Lasten preračun v EUR. Prihodki od komunalnih prispevkov primerljivih sosednjih občin za 
obdobje 2003 do 2006 v tisoč SIT so prikazani v Prilogi 3. 
 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance (2007). 
 
Če primerjamo prihodke od komunalnih prispevkov Občine Trebnje s prihodki primerljivih 
sosednjih občin, lahko vidimo, da občina Trebnje po pobranih sredstvih iz naslova komunalnega 
prispevka zaostaja samo za Občino Novo mesto. Kar je razumljivo, saj je mestna občina Novo 
mesto največja in tudi najgosteje poseljena občina v Jugovzhodni Sloveniji. V letu 2006 je bila 
po podatkih Ministrstva za finance na osmem mestu po višini prihodkov iz naslova komunalnih 
prispevkov. To pomeni, da se stavbna zemljišča v Občini Trebnje komunalno opremljajo, kar se 
kaže tudi v številnih novogradnjah tako stanovanjih kot industrijskih objektov.  
 
Občina je že začela s pripravo občinskega prostorskega načrta, ki predstavlja podlago za sprejem 
programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje celotne občine. Občina Trebnje ima kljub 
delitvi na tri občine, še vedno največ naselij v Sloveniji. Od 221 naselij jih je sedaj v občini 153. 
To pomeni, da je v občini veliko tako imenovane razpršene gradnje, ki predstavlja zelo velik 
problem pri zagotavljanju ustrezne komunalne opremljenosti teh naselij. Tega problema se v 
občini zavedajo in želijo s kakovostnim občinskim prostorskim načrtom pripraviti podlage za 
program opremljanja za celotno občino, ki bo omogočal določiti komunalni prispevek na podlagi 
dejanskih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč. Z kakovostnim programom opremljanja za 
celotno občino pa se bodo potegovali tudi za nepovratna sredstva EU, kar bo pripomoglo k čim 
hitrejši izgradnji komunalne infrastrukture v celotni občini.  
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7   SKLEP 
 
Komunalni prispevek predstavlja del nedavčnih prihodkov na lokalni ravni in možen vir 
financiranja prihodnje komunalne infrastrukture v posameznih občinah. Vsaka novogradnja se 
začne s pridobivanjem, pripravo in opremljanjem zemljišč z lokalno in drugo komunalno 
infrastrukturo, za kar pa je potrebno plačati nadomestilo stroškov, to je komunalni prispevek.  
 
V Sloveniji je stanje na področju priprave programov opremljanja zemljišč za gradnjo ter 
izračuna in odmere komunalnega prispevka zelo heterogeno. Komunalne prispevke urejajo 
občine same z odloki o komunalnem prispevku, ki jih same sprejmejo. Načini in prakse odmere 
komunalnega prispevka so tako  med občinami različne, kljub temu, da je to zakonsko obvezna 
dajatev in sama neodmera pred izdajo gradbenega dovoljenja tako po zakonu ni dopustna. Te 
razlike se v končni fazi kažejo tudi v razlikah v višini prihodkov od komunalnih prispevkov.  
 
Razlike v višini prihodkov od komunalnih prispevkov so po občinah oziroma regijah zelo velike. 
Največ sredstev iz naslova komunalnega prispevka zberejo občine iz Osrednjeslovenske in 
Obalno-kraške regije, med katerimi daleč največ prihodkov iz tega naslova pridobi mestna 
občina Ljubljana. Regije z najmanj prihodki od komunalnih prispevkov pa so Koroška, 
Notranjsko-kraška in Zasavska regija. Vse kaže na to, da te razlike nikakor ne odražajo razlik v 
gradbenih stroških oziroma stopnje opremljenosti s komunalno infrastrukturo, kot bi pričakovali 
glede na definicijo komunalnega prispevka, ampak prej odražajo sposobnost posamezne občine, 
da s komunalnim prispevkom poveča javno finančne prihodke. 
 
Primerjava mestnih in nemestnih občin je pokazala, da se delež prihodkov od komunalnih 
prispevkov, pobranih v nemestnih občinah v primerjavi z deležem prihodkov od komunalnih 
prispevkov v mestnih občinah povečuje, kar kaže na to, da so te občine začele komunalno 
opremljati svoje območje. To bo imelo za posledico novogradnje gospodarskih in stanovanjskih 
objektov in s tem povezan napredek in rast občine. 
 
Na primeru Občine Trebnje se je pokazalo, da so se prihodki iz naslova komunalnega prispevka 
v zadnjih dveh letih močno povečali. Razlog za to je v sprejetih programih opremljanja za 
določena območja v občini, ki predstavljajo podlago za odmero komunalnega prispevka. V letu 
2006 je bila po podatkih Ministrstva za finance na osmem mestu po višini prihodkov iz naslova 
komunalnih prispevkov. To pomeni, da se stavbna zemljišča v Občini Trebnje komunalno 
opremljajo, kar se kaže tudi v številnih novogradnjah tako stanovanjih kot industrijskih objektov.  
 
Zakonsko podlago za področje komunalnega prispevka predstavlja aprila 2007 sprejeti Zakon o 
prostorskem načrtovanju, skupaj z vsemi podzakonskimi akti, ki so ali še morajo biti sprejeti. Za 
sam izračun in odmero komunalnega prispevka je najpomembnejši podzakonski akt Pravilnik o 
merilih za odmero komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se lahko odmeri, ko sta 
izpolnjena oba pogoja, in sicer, občina mora imeti sprejeti program opremljanja stavbnih 
zemljišč za celotno občino ali le njen del in stavbno zemljišče mora biti komunalno opremljeno.  
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Zakonska ureditev področja komunalnega prispevka je po moji oceni ustrezna, problem pa se 
pojavi na strani lokalnih skupnosti. Dosti občin se ne zaveda pomembnosti tega proračunskega 
vira in urejajo opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo po svoje.  
 
Drug problem, ki se pojavi zlasti pri manjših občinah, pa je, da nimajo ustrezno izobraženega 
kadra, ki bi poznal celotno področje komunalnega gospodarstva. Ker občine nimajo sprejetih 
programov opremljanja za celotno občino, težko pridobijo nepovratna sredstva EU, ki gradnji 
komunalne infrastrukture namenja veliko sredstev. Zlasti za manjše občine lahko nastane 
problem pri pridobivanju evropskih sredstev, saj investicije ne dosegajo postavljene spodnje 
meje in občine imajo tudi premalo lastnih sredstev, da bi zagotovile potrebno višino sredstev pri 
soudeležbi za izvedbo investicije. Za takšne občine predstavlja možno rešitev združitev več 
manjših občin skupaj za izvedbo gradnje komunalne opreme ali prenos pristojnosti za gradnjo 
komunalne opreme na pokrajine.  
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Priloga 1: Prihodki od komunalnih prispevkov po regijah za obdobje 2003 do 2006 v tisoč SIT 

 2003 2004 2005 2006 
Osrednjeslovenska 4.213.827 4.946.470 4.096.347 5.159.211 
Obalno-kraška 1.791.772 2.145.360 3.032.609 1.583.026 
Podravska 926.238 898.679 1.586.047 1.865.591 
Savinjska 1.345.430 987.854 1.131.481 1.379.329 
Gorenjska  895.410 1.058.908 972.035 1.701.186 
Jugovzhodna Slovenija 401.413 662.949 557.147 1.268.160 
Pomurska 467.408 398.639 492.789 496.541 
Goriška 229.608 502.730 476.246 576.703 
Spodnjeposavska 1.015.889 47.126 263.740 67.845 
Koroška 179.216 195.408 131.509 273.560 
Notranjsko-kraška 55.013 98.196 206.188 132.775 
Zasavska 29.192 64.963 36.158 27.455 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007; Lastni izračuni. 
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Priloga 2: Prihodki od komunalnih prispevkov po občinah za obdobje 2003 do 2006 v tisoč SIT 
LETO 2003   LETO 2004 

Ljubljana (M) 2.597.390   Ljubljana (M) 2.101.785 
Krško 1.007.518   Piran 763.496 
Koper (M) 945.444   Koper (M) 642.513 
Celje (M) 707.869   Izola 644.578 
Kranj (M) 510.163   Komenda 570.753 
Piran 467.514   Celje (M) 527.547 
Maribor (M) 393.066   Grosuplje 449.818 
Grosuplje 389.659   Novo mesto (M) 438.569 
Ormož 303.400   Kamnik 392.697 
Novo mesto (M) 254.637   Domžale 347.142 
          

LETO 2005    LETO 2006  
Ljubljana (M) 2.058.599   Ljubljana (M) 2.071.511 
Koper (M) 1.275.276   Maribor (M) 978.325 
Izola 944.897   Kamnik 946.757 
Maribor (M) 907.416   Koper (M) 603.190 
Piran 608.240   Piran 529.006 
Celje (M) 453.383   Novo mesto (M) 421.450 
Kranj (M) 385.271   Kranj (M) 416.795 
Ormož 338.678   Trebnje 387.774 
Kamnik 331.416   Ormož 380.993 
Nova Gorica (M) 287.215   Celje (M) 370.710 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007. 
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Priloga 3: Prihodki od komunalnih prispevkov primerljivih sosednjih občin od 2003 do 2006 v 
tisoč SIT 

  2003 2004 2005 2006 
Novo mesto 254.637  438.569  168.992  421.450 
Trebnje 43.759  45.911  132.977  387.774 
Ivančna Gorica 85.788  113.722  83.128  152.519 
Litija 13.285  11.405  42.484  33.632 
Sevnica 8.371  32.919  1.265  8.788 

Vir: Interni podatki Ministrstva za finance, 2007. 
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Priloga 4: Vloga za odmero komunalnega prispevka v Občini Trebnje 
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