
Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 
24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19), 1. in 4. člena 
Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne 
opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 16. člena Statuta občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 61/18, 27/20) je Občinski svet Občine Hoče-Slivnica na seji dne __.__. 
2021 sprejel  

 
 

Spremembe in dopolnitve Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

na območju občine Hoče-Slivnica 

 
 

1. člen 
 
Spremeni se 10. člen odloka, ki se sedaj glasi: 
 

10. člen 
(odmera komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo) 

 
(1) Občina odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve 
objekta ali zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča. 
(2) Za odmero zaradi graditve objekta se šteje tudi odmera zaradi legalizacije objekta, kot jo 
določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. 
(3) Občina lahko po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo tudi potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt 
naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni 
prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega 
zemljišča. 
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Če 
se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi graditve objekta, ki 
se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo preko nove komunalne opreme iz 
programa opremljanja ali pogodbe o opremljanju, se izda ena odmerna odločba, s katero se 
odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo. 
(5) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z 
dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti 
oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Komunalni prispevek zaradi izboljšanja 
opremljenosti se odmeri tudi v primeru (odplačnega ali neodplačnega) prevzema vaške 
oziroma zasebne komunalne opreme v last občine, ki s tem postane del javne komunalne 
opreme.  
 
 

2. člen 
 
Spremeni se 14. člen odloka, ki se sedaj glasi: 
 

14. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj)  

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge 
zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo 
komunalno opremo v primeru odstranitve in gradnje novega objekta na predmetnem 



zemljišču v višini 100 %. Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
v primeru (odplačnega ali neodplačnega) prevzema vaške oziroma zasebne komunalne 
opreme v last občine, ki s tem postane del javne komunalne opreme, se na podlagi vloge 
zavezanca upoštevajo pretekla vlaganja v vaško oziroma zasebno komunalno opremo v višini 
100 %. 
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj 
iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana 
dokazila. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta zavezanec predloži 
podatke o odstranjenem objektu. Pri uveljavljanju preteklih vlaganj v vaško oziroma zasebno 
komunalno opremo zavezanec predloži podatke o vlaganjih. 
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ. 

 
 
 

3. člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu 
slovenskih občin. 
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