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MESTNA OBČINA KRANJ 

ŽUPAN  

 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj 

tel. 04/ 237 3148, fax. 04/ 237 31 23 
 

 

 

Številka: 351-206/2011-48/05 

Datum:   1.6.2011 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ, tu 

 

 

 

 

ZADEVA:Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – hitri postopek 

 

 

1. OCENA STANJA 

 

Mestna občina Kranj ima sprejet Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/2008).  

 

Program opremljanja vsebuje: 

– grafični prikaz komunalne opreme na območju Mestne občine Kranj; 

– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme; 

– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in 

po obračunskih območjih; 

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno 

površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih; 

– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka. 

 

Odlok določa odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 

Mestne občine Kranj. 

 

Pri pregledu nadgradnje katastra kanalizacijskega omreţja, je Komunala Kranj, javno 

podjetje, d.o.o. ugotovila, da je mogoče na kanalizacijskega omreţja priključiti tudi 

posamezne objekte, ki se nahajajo zunaj (v programu opremljanja) obračunskih območij za 

kanalizacijsko omreţje, ki so grafično določeni v Odlok o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/2008).  

Da bi bilo moţno tem objektom pred priključitvijo na kanalizacijo odmeriti tudi komunalni 

prispevek za kanalizacijo, je potrebno povečati obstoječa obračunska območja za kanalizacijo, 

za kar pa je potrebno spremeniti Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj (Uradni list RS, št. 106/2008)  
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2. PRAVNA PODLAGA 

 

Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembi odloka o programu opremljanja in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – hitri postopek so naslednji akti: 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), v nadaljevanju (ZPNačrt), in sicer 

74. člen, ki govori o tem, da se opremljanje parcel izvaja na podlagi programa 

opremljanja, ki ima za podlago občinski prostorski načrt. Podlaga za komunalni 

prispevek je 79. člen, ki ga opredeljuje kot plačilo dela stroškov gradnje komunalne 

opreme, ki ga zavezanec/zavezanka plača občini. 

- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007) 

v 17. členu govori, da mora biti program opremljanja sprejet v obliki odloka, in to na 

tak način, da so enolično grafično identificirana obračunska območja. V programu 

opremljanja je seznam vseh dokumentov in strokovnih podlag, ki so bili upoštevani pri 

izdelavi dokumenta. Komunalni prispevek je namenski vir gradnje komunalne 

opreme. 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) v 

5. členu govori o merilih za odmero komunalnega prispevka, ki so površina parcele, 

neto tlorisna površina objekta, opremljenost s komunalno opremo, namembnost 

objekta in izboljšanje opremljenosti parcele. Nadalje v 6. členu govori o izračunu 

komunalnega prispevka in v 7. členu o podrobnejših merilih.  

- Statut Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/2007) v 18. členu opredeljuje, da je 

Svet Mestne občine Kranj pristojen za sprejemanje predpisov Mestne občine Kranj, 

- Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 41/2007 in 46/2007) v 99. 

členu opredeljuje, da lahko Svet Mestne občine Kranj sprejme odlok po hitrem 

postopku, kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov.   

 

3. OBRAZLOŽITEV 

 

1. V letu 2011 je Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., ob nadgradnji katastra 

kanalizacijskega omreţja preverila moţnost priključevanja objektov v MOK na 

(obstoječe) javno kanalizacijsko omreţje. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je 

mogoče priključiti tudi posamezne objekte, ki se nahajajo zunaj (v programu 

opremljanja) grafično določenih obračunskih območij za kanalizacijsko omreţje. Da bi 

bilo moţno obračunati komunalni prispevek vsem objektom, ki jih je moţno priključiti 

na javno kanalizacijsko omreţje, se s spremembo odloka poveča obračunska območja 

za komunalno opremo za površine, na katerih je moţno objekte priključiti na 

obstoječo javno kanalizacijsko omreţje. 

 

2. Ker je za vse obstoječe objekte, ki doslej niso imeli moţnosti priključitve na 

kanalizacijsko omreţje veljalo, da so si morali lastniki zagotoviti odvajanje in čiščenje 

odpadne vode individualno z lastnimi napravami (greznica, mala ČN…), se pri 

priključevanju obstoječih objektov na obstoječo javno kanalizacijsko omreţje 

upošteva dosedanja individualna vlaganja v gradnjo komunalne infrastrukture. Zato se 

s spremembo določi obseg dosedanjih vlaganj za odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

odstotku glede na vrednost komunalnega prispevka za kanalizacijsko omreţje.  

 

3.  Veliko obstoječih objektov ima ţe dotrajane greznice ali premajhne greznice, zaradi 

česar se jih mora nujno priključiti na kanalizacijo.  
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4. Obračunska območja se povečajo na posameznih obračunskih območjih za 

kanalizacijo kot sledi: 

 

Obračunska 

območja 

Površine (m
2
) - 

obstoječa 

Površine(m
2
) - 

nove 

Površine (m
2
) 

- skupaj 

Delež 

povečanja 

KA_1 2.712.285 21.712 2.733.997 0,801% 

KA_2 2.540.231 0 2.540.231 0,000% 

KA_3 323.872 1.095 324.967 0,338% 

KA_4 540.187 5.447 545.634 1,008% 

Skupaj 6.116.575 28.254 6.144.829 0,462% 

 

Glede na to, da je sprememba površin obračunskih območij minimalna (do 1%) in se 

nahaja pod tolerančnim pragom natančnosti vhodnih podatkov pri pripravi programa 

opremljanja, se obračunski stroški na m
2
 parcele in m

2
 neto tlorisne površine, kot so 

določeni v sedanjem odloku, ne spreminjajo. 

 

Obračunska območja se povečajo, kot je prikazano v grafični prilogi, povečanje 

površin je označeno z rdečo barvo. 
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5. Povprečni strošek komunalnega prispevka za kanalizacijo za enodruţinsko 

enostanovanjsko stavbo znaša 3.599,50 EUR. Ocenjuje se, da je strošek lastnega 

prispevka za gradnjo individualnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode v 

povprečju ca 2.159,70 EUR, kar znaša ca 60% zneska komunalnega prispevka za 

kanalizacijo. Zato se ta deleţ privzame za deleţ zmanjšanja komunalnega prispevka v 

primeru lastnega dosedanjega vloţka. 

 

6. Glede na navedeno, se predlaga sprejem Odloka o spremembi odloka o programu 

opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj po 

hitrem postopku 

 

 

7. FINANČNE POSLEDICE  

 

Na osnovi spremembe Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka za Mestno občino Kranj, bo Mestna občina Kranj s sprejetjem spremembe tega 

odloka, pred priključitvijo objektov v povečanih obračunskih območjih za kanalizacijo, po 

uradni dolţnosti za cca 200 objektov lahko izdala odmerne odločbe za kanalizacijo, v skupni 

vrednosti cca 287.960,00 EUR, pri čemer je ţe upoštevano zmanjšanje komunalnega 

prispevka iz naslova preteklih vlaganj v izgradnjo komunalne infrastrukture za te objekte. 

V primeru sklenitve sluţnostnih pogodb, pa bo moţna priključitev še cca 100 objektov, 

katerim se bo pred priključitvijo na kanalizacijo po uradni dolţnosti tudi lahko izdalo 

odmerne odločbe za kanalizacijo. 
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Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednji  

 

SKLEP: 

 

Sprejme se Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja in merilih za odmero 

komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj. 

 

 

 

Pripravila: 

Silvana Petek 

 

 

              

Boštjan Gradišar, univ.dipl.ing.arh. Mohor Bogataj,univ.dipl.org. 

Načelnik urada za okolje in prostor ŢUPAN 

 

 

 

 

 

PRILOGA: 

- odlok 
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Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 

70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. 

člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 

5., 6.,7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 

95/2007) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 95/2007) je Svet 

Mestne občine Kranj na                       seji dne                               sprejel 

 

 

 

ODLOK 

O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA   

IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

ZA MESTNO OBČINO KRANJ 

 

 

 

Za 16. členom se doda novi 16.a člen, ki se glasi: 

 

16.a člen 

Pri priključitvi obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omreţje se za vse obstoječe 

objekte upošteva dosedanja lastna vlaganja v odvajanje in čiščenje odpadne vode. Na podlagi 

dosedanjih vlaganj se vsem obstoječim objektom prizna 60% olajšava pri plačilu 

komunalnega prispevka za kanalizacijo. Moţno je obročno odplačevanje komunalnega 

prispevka za kanalizacijo, in sicer največ v 24 mesečnih obrokih brez obresti.  

 

 

Številka:  351-206/2011-48/05 

Datum:   

 

 

   

           Mohor Bogataj,univ.dipl.org. 

                ŢUPAN 

 

 

 

 

 


