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PRILOGA I

Številka: 351-4/2006-1914
Datum: 18. 6. 2007

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

PREDLOG ODLOKA O PODLAGAH IN MERILIH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE MESTNE OBČINE NOVO
MESTO – 1. obravnava

PREDMET: Obrazložitev predloga odloka o podlagah in merilih za
komunalnega prispevka za območje mestne občine novo mesto

odmero

UVOD
Mestna občina Novo mesto je podjetju Locus d.o.o., Domžale s pogodbo št. 351-4/2006 z
dne 26. 2. 2007, oddala naročilo za izdelavo programa opremljanja zemljišč za gradnjo za
obstoječo komunalno opremo na območju MONM. Predlagani odlok bo nadomestil trenutno
veljaven Odlok o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list
RS, št. 3/01, 44/01, 108/01, 94/02, 106/03, 70/05) in bo opredelil nov način odmere
komunalnega prispevka, kot ga določa trenutno veljavna zakonodaja (Zakon o prostorskem
načrtovanju).

OBRAZLOŽITEV ODLOKA
V prilogi II je podana podrobnejša obrazložitev programa opremljanja. Priloga III kaže
opremljenost mestne občine Novo mesto z vodovodnim, kanalizacijskim in cestnim

omrežjem. Predlog odloka pa je podan v prilogi IV. Obrazložitev v prilogi II in predlog odloka
je pripravil izdelovalec – Locus d.o.o., ki bo gradivo tudi predstavil na odborih in občinskem
svetu MONM.
Predloženo gradivo obravnava dve varianti določitve stroškov komunalne opreme po
obračunskih območjih.
Prva varianta predpostavlja različna obračunska območja na cestnem, vodovodnem in
kanalizacijskem omrežju ter enotno območje javne razsvetljave, javnih površin in ravnanja z
odpadki. To pomeni, da je odmera komunalnega prispevka različna po posameznih
obračunskih območjih oz. da je najvišji komunalni prispevek v izven mestnih naseljih,
območje naselja Novo mesto pa je najcenejše. Ta varianta prikazuje »realne« stroške
izgradnje komunalne opreme oz. nadomestitvene stroške, saj je na področjih razpršene
gradnje izgradnja komunalne opreme dražja kot na območjih strnjene poselitve.
Druga varianta združuje različna obračunska območja v enotno območje, kar pomeni, da bo
na območjih z enako vrstno komunalne opreme tudi znesek komunalnega prispevka enak,
ne glede na gostoto pozidave.
Ker gre v obravnavanem primeru za določitev nadomestitvenih stroškov, to je stroškov že
zgrajene infrastrukture, bi bilo bolj smiselno upoštevati varianto 2, kar pomeni, da bi bil
komunalni prispevek v mestu, zaradi višje stopnje komunalne opreme, nekoliko višji od izven
mestnih naselij, ohranili pa bi načelo enakosti med občani.

VPLIV NA PRORAČUN
Po trenutno predlaganem odloku se odmera komunalnega prispevka glede na dosedanji
odlok poveča, zato bodo v primeru sprejetja predlaganega odloka, povišani tudi prihodku iz
naslova komunalnega prispevka. Glede na to, da gre za popolnoma nov princip odmere
komunalnega prispevka, je težko podati oceno povišanja prihodkov iz tega naslova. Po zelo
grobi oceni bi lahko pričakovali tudi do 40 % povišanje prihodkov.

SKLEP
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo, da po predstavitvi programa
opremljanja sprejeme varianto 2, predlaganega Odloka o podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi.

Pripravila:
Mirjana Vardijan
Vodja oddelka za prostor
Mojca Tavčar

Direktor
mag. Sašo Murtič
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1.

PREGLED STANJA NA PODROČJU KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Komunalni prispevek občine v RS poznajo že dalj časa, saj predstavlja pomemben namenski vir za gradnjo
komunalne opreme. Način njegovega obračunavanja pa je vse do danes po posameznih občinah različen.
Tako občine komunalni prispevek obračunavajo od površine gradbene parcele, površine objekta, od števila
objektov (na objekt), komunalnega prispevka ne obračunavajo, ipd. To pomeni, da ni enotnega načina
obračunavanja komunalnega prispevka za celotno območje RS. Kakor vemo, pa predstavlja komunalni
prispevek poplačilo dejanskih stroškov izgradnje komunalnega omrežja, katerega zagotovi lokalna skupnost
in s tem posameznemu zavezancu omogoči dostop do komunalno opremljenega zemljišča. Tako bi vsaj
moralo biti. Vendar to ni edini problem. Naslednji problem predstavlja dejstvo, da je znesek komunalnega
prispevka po občinah različen. Ta razlika se kaže v več deset-kratniku njegovega zneska, medtem ko
gradnja infrastrukture v različnih pogojih gradnje in gostote poselitve izkazuje zgolj nekaj-kratnik zneska. To
pomeni, da komunalni prispevek po občinah ni neposredno povezan z dejanskimi stroški izgradnje
komunalne opreme, temveč sledi politiki občin, ki samostojno (ne glede na vrednost izgradnje komunalne
opreme) določajo njegovo višino.
S spremembo zakonodaje na tem področju leta 2003, ko je začel veljati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1
Ur.l. RS, št 110/02), se je zakonodajalec odmere komunalnega prispevka lotil na novo. Vzpostaviti je želel
nov – stroškovni princip odmere komunalnega prispevka, ki ga je sicer uvedel že Zakon o stavbnih zemljiščih
leta 1997, katerega določil pa občine niso upoštevale in so komunalne prispevke obračunavale na način, ki
je bil takrat predviden kot začasno možnost. Zakon o urejanju prostora je tako določil nova merila za odmero
komunalnega prispevka, katere bi morale občine, če bi hotele komunalni prispevek v prihodnosti
obračunavati, upoštevati. Na podlagi zakona sta bila sprejeta še dva podzakonska akta, ki sta zadeve še
dodatno razjasnila in utemeljila. Tako sta predpisa, ki urejata področje odmere komunalnega prispevka
Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (U.l. RS, št. 117/04, 74/05) ter Pravilnik za
odmero komunalnega prispevka (U.l. RS št. 117/04, 75/05). Zakon o urejanju prostora danes ne velja več.
Nadomestil ga je Zakon o prostorskem načrtovanju (U.l. RS; št.33/07), kateri pa je do izdaje novih predpisov
v veljavnosti zadržal podzakonska akta, sprejeta na podlagi ZUreP-a. Novi zakon tudi ni spremenil osnovnih
predpostavk, ki jih je uvedel Zakon o urejanju prostora, temveč je ta določila bolj podrobno določil.
Bistvena razlika med obstoječimi predpisi občin in predpisi, ki se pripravljajo na podlagi nove zakonodaje je,
da se sedaj uvaja pojem nadomestitvenih stroškov, ki pomeni strošek, kateri bi nastal, če bi obstoječo
komunalno opremo, ki se že uporablja, zgradili na novo. Ta način zagotavlja realno ovrednotenje obstoječe
komunalne opreme, ki se nato prerazporedi na površine objektov in zemljišč, katere opremlja. To pomeni, da
posameznik ob plačilu komunalnega prispevka plača zgolj sorazmerni del stroškov za tisto komunalno
opremo, katero bo dejansko uporabljal. To je pri nekaterih občinah veljalo že sedaj, problem pa je
predstavljalo dejstvo, da je bila odmera komunalnega prispevka v mestnih središčih pravilom najdražja.
[Upoštevati je potrebno, da popolnoma točen znesek, ki bi nastal z izgradnjo posameznega omrežja
(nodmestitveni stroški) to le ni, se mu pa skuša kar najbolj približati. Napaka nastane predvsem zaradi
nepopolnih podatkov tako katastra vodov, kot tudi katastra zemljiških parcel in evidence katastra stavb.
Poleg tega je potrebno razumeti, da je omrežje kompleksen sistem in dva posamezna odseka na podobni
lokaciji, podobne dimenzije ter podobne dolžine, večinoma nikoli ne prispevata enakih stroškov izgradnje, saj
so ti stroški odvisni poleg osnovnih parametrov še od vrste geološke podlage, števila križanj, zaščite kulturne
dediščine, izvajanja arheoloških raziskav, stroškov odkupa in služnosti zemljišč, organiziranosti izvajalca in
nenazadnje od dumpinških do prenapihnjenih investicijskih vrednosti projektov iz neznanih razlogov ter še
zaradi drugih nepoznanih razlogov. To pomeni, da je naša predpostavka vrednosti infrastrukture približna
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vrednost izvedbe primerljive infrastrukture enakih parametrov danes na trgu, ki pa se, kot je že napisano, kar
najbolj poskuša približati realni vrednosti.]
Sedaj bo odmera komunalnega prispevka drugačna, saj iz stroškovnega principa izhaja dejstvo, da je
gradnja na strnjenih zemljiščih praviloma cenejša od gradnje na območju razpršene poselitve. Iz tega
določila izhaja možnost, da se določijo obračunska območja za posamezno komunalno opremo, ki združijo
območja, na katerih se zagotavlja enaka izkoriščenost in gostota vodov. Pa tudi poselitev tega območja
mora prikazovati nek enakomerni vzorec. Z vpeljavo obračunskih območij pa prihaja tudi do bistvenih razlik
vrednosti posamezne komunalne opreme na obračunskih območjih, kar pomeni različne zneske
komunalnega prispevka.

2.

KOMUNALNI PRISPEVEK V MESTNI OBČINI NOVO MESTO

Obstoječi odlok o odmeri komunalnega prispevka izhaja iz leta 2001 in je bil večkrat spremenjen ter
dopolnjen. Odlok natančno definira končni znesek komunalnega prispevka, ki je vezan na dejansko
komunalno opremo, povprečne stroške gradnje, izrabo stavbnega zemljišča, površino parcele. Določa pa še
ostala podrobnejša merila, ki določijo končni znesek komunalnega prispevka. Iz odloka tudi izhaja, da je
komunalni prispevek v mestu najdražji.
Predlog novega odloka pa prikazuje drugačne osnove. Komunalni prispevek se obračuna glede na dejansko
– ocenjeno vrednost posamezne komunalne opreme, ki se nadaljnje loči na posamezna obračunska
območja. Določena je tudi ocenjena površina vseh možnih gradbenih parcel in površin objektov, ker ta
številka določa podlago za končno odmero komunalnega prispevka.
Ker nova zakonodaja določa nove osnovne predpostavke, tudi sama odmera komunalnega prispevka
izkazuje drugačno prerazporeditev zneskov komunalnega prispevka po različnih geografskih območjih
občine. Mesto Novo mesto ni več najdražje – praviloma je najcenejše, medtem ko v ostalih naseljih, ki
izkazujejo nizko gostoto poselitve, komunalni prispevek raste.
V nadaljevanju sta tako prikazana dva različna načina odmere komunalnega prispevka, od katerih prva
varianta izkazuje t.i. stroškovni princip; to je, da je določeno večje število obračunskih območij za
posamezno komunalno opremo, glede na dejansko stanje v naravi – kateremu območju posamezna
infrastruktura služi.
Druga varianta prikazuje združitev teh obračunskih območij na nivo celotne občine. Ta način izkazuje
socializacijo stroškov, saj stroškovno enači gradnjo na strnjenih območjih in območjih razpršene poselitve.
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2.1

Obstoječa odmera komunalnega prispevka

V preglednici je predstavljen izračun komunalnega prispevka, katerega morajo investitorji poravnati pred
gradnjo objekta po obstoječem odloku. Iz preglednice je razvidno dejstvo, da najvišji znesek pripada
območju mesta Novo mesto, medtem ko na naselja izkazujejo tudi do tri-krat nižji komunalni prispevek.

Ime naselja

Znesek
komunalnega
prispevka
[€]

Novo mesto - center

15.009

Dolž

5.433

vodovod, asfalt, JR na kovinskih drogovih

Gabrje

8.149

vodovod, kanalizacija odpadna, asfalt, JR na
drogovih

Uršna sela

4.754

vodovod, asfalt

Črešnjice

4.075

vodovod, makadam

5.433

vodovod, asfalt, JR na kovinskih drogovih

Gorenji Suhadol
Tabela 1:

2.2

Komunalna oprema
vodovod, fekalna kanalizacija, asfaltni
pločnik s kolesarsko stezo, JR na kovinskih
drogovih, hidrantno omrežje, hortikulturna
ureditev

2

2

Prikaz zneska komunalnega prispevka za objekt 200 m NTP na 500 m veliki gradbeni parceli po obstoječem odloku

Varianta 1

Ta varianta predpostavlja različna obračunska območja na cestnem omrežju, vodovodnem omrežju in
kanalizacijskem omrežju. Omrežje javne razsvetljave predstavlja enotno območje – kjer ta infrastruktura
obstaja. Območje javnih površin obsega geografsko območje naselja Novo mesto. Območje ravnanja z
odpadki pa obsega območje celotne občine.
Večje število obračunskih območij na posamezni komunalni opremi pa posledično pomeni različne zneske
komunalnih prispevkov po različnih obračunskih območjih. (Ti zneski lahko izkazujejo bistveno razliko.) Iz
tabelaričnega prikaza v osnutku odloka je razvidno, da vrednost posamezne opreme na enoto površine po
posameznih območij odstopajo za večkratnik.
Tako je za prometno omrežje predvideno enotno območje lokalnih cest in dve obračunski območji javnih
poti, od katerih prvo območje predstavlja mesto Novo mesto, drugo območje pa ostala naselja v občini.
Pri vodovodnem omrežju so z različnimi obračunskimi območji prikazani fizično ločeni vodovodni sistemi,
dodatno so ločene tudi posamezne sekundarne veje glavnega vodovodnega sistema.
Na kanalizacijskem omrežju so z različnimi obračunskimi območji prikazani fizično ločeni kanalizacijski
sistemi.
Dejansko razmerje med stroški opremljanja zemljišč po posameznih območjih prikazuje naslednja tabela.

CESTE

Obračunsko območje

2

Cpi [€/m ]

2

Cti [€/m ]

Primarno omrežje

4,45

8,42

Sekundarno omrežje Novo mesto

6,02

10,03

Sekundarno omrežje ostala naselja

10,05

23,46
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KANALIZACIJA
VODOVOD

2

2

Cpi [€/m ]

Cti [€/m ]

Glavni sistem primarno omrežje

1,69

2,79

Otočec primarno omrežje

2,21

5,05

Ratež primarno omrežje

5,54

12,75

Brusnice primarno omrežje

3,12

6,76

Gabrje primarno omrežje

1,88

4,05

Dolž primarno omrežje

2,82

6,99

Češča vas primarno omrežje

2,95

7,79

Prečna primarno omrežje

1,37

2,80

Obračunsko območje

Karteljevo primarno omrežje

1,08

1,99

Glavni sistem sekundarno omrežje

3,52

5,87

Otočec sekundarno omrežje

2,69

6,13

Ratež sekundarno omrežje

2,87

6,60

Brusnice sekundarno omrežje

2,99

6,46

Gabrje sekundarno omrežje

1,11

2,39

Dolž sekundarno omrežje

2,88

7,15

Češča vas sekundarno omrežje

1,84

4,86

Prečna sekundarno omrežje

0,91

1,87

Karteljevo sekundarno omrežje

0,72

1,33

Glavni sistem primarno omrežje

0,47

0,86

Karteljevo primarno omrežje

1,89

3,56

Kamenje primarno omrežje

3,12

6,28

Ždinja vas primarno omrežje

2,98

7,57

Leskovec – Suhadol primarno omrežje

2,06

4,62

Suhadol primarno omrežje

4,44

10,61

Gabrje primarno omrežje
Glavni sistem sekundarno omrežje
Črešnjice
Glavni sistem sekundarno omrežje ob
glavnem vodu
Glavni sistem sekundarno omrežje Prečna

2,76

6,22

5,50

13,14

2,39

4,80

1,69

4,52

Glavni sistem sekundarno omrežje Ratež

2,90

5,89

Glavni sistem sekundarno omrežje Dolž
Glavni sistem sekundarno omrežje Uršna
sela
Glavni sistem sekundarno omrežje
Koroška vas
Glavni sistem sekundarno omrežje Novo
mesto center
Karteljevo sekundarno omrežje

7,35

16,91

5,56

13,23

6,29

14,54

1,45

2,07

1,26

2,37

Kamenje sekundarno omrežje

2,08

4,18

Ždinja vas sekundarno omrežje

1,99

5,05

Leskovec – Suhadol sekundarno omrežje

1,38

3,08

Suhadol sekundarno omrežje

2,96

7,07

Gabrje sekundarno omrežje
OBRAČUNSKO OBMOČJE JAVNE
RAZSVETLJAVE
OBRAČUNSKO OBMOČJE JAVNIH POVRŠIN

1,84

4,15

0,85

1,51

0,27

0,45

OBRAČUNSKO OBMOČJE SLUŽBE RAVNANJA Z
ODPADKI

0,51

0,97

Tabela 2:

Prikaz vrednosti cpi in cti za posamezno komunalno opremo na obračunskem območju po varianti 1

Iz predhodne tabele je razvidno močno nihanje stroškov izgradnje iste vrste komunalne opreme po različnih
geografskih območjih. Tako je naprimer izgradnja vodovodnega omrežja v centru mesta Novo mesto kar tri
krat cenejša kot izgradnja vodovodnega sistema, ki oskrbuje območje naselij okrog naselja Dolž.
Ta varianta tako prikazuje princip dejanskega obračuna neposrednih stroškov na posameznem
obračunskem območju, kar se odraža tudi v naslednji tabeli, ki pa izračuna dejanski komunalni prispevek,
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katerega bi pred izdajo gradbenega dovoljenja moral poravnati investitor, ki gradi tipični enodružinski objekt
– stanovanjsko hišo.
Zneski komunalnega prispevka po posameznih naseljih so naslednji:

Ime naselja

Znesek
komunalnega
prispevka
[€]

Novo mesto - center

8.708

OLN - kampus

3.396

Komunalna oprema
ceste, kanalizacija, vodovod, JR, JP,
odpadki
ceste-primarno omrežje, kanalizacijaprimarno omrežje, vodovod-primarno
omrežje, JP, odpadki

Ratež

13.302

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Otočec

11.339

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Grčevje

7.225

ceste, vodovod, JR, odpadki

Gabrje

11.278

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Dolž

14.259

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Koroška vas

10.515

ceste, vodovod, odpadki

Uršna sela

10.568

ceste, vodovod, JR, odpadki

Črešnjice

10.154

ceste, vodovod, JR, odpadki

Gorenji Suhadol

11.263

ceste, vodovod, JR, odpadki

Tabela 3:

2

2

Prikaz zneska komunalnega prispevka za objekt 200 m NTP na 500 m veliki gradbeni parceli po varianti 1

Tabela 3 prikazuje dejansko razliko zneska komunalnega prispevka za isto vrsto objekta. Tako naprimer
investitor v naselju Grčevje plača cca. 70% vrednosti komunalnega prispevka kot ga za isto stopnjo
opremljenosti plača investitor v Gorenjem Suhadolu.
Izračun zneska komunalnega prispevka iz tabele 3 je bil izveden za tipično vrsto enodružinskega
stanovanjskega objekta. Komunalni prispevek za drugačne dimenzije objekta ali gradbene parcele, bi
seveda prikazoval drugačno vrednost. Prav tako bi drugačno vrednost izkazoval objekt, namenjen za
potrebe kmetijstva ali poslovni objekt, ki sta kot posebni vrsti objekta tudi posebej obračunani. Tako je
mogoče iz podatkov osnutka odloka in te obrazložitve izvesti samostojni izračun zneska komunalnega
prispevka za poljubni objekt. Na ta način lahko vsak posameznik pridobi konkretno predstavo o spremembah
na tem področju, kar mu bo tudi olajšalo končno odločitev.
Ker varianta 1 prikazuje preveliki odmik zneska komunalnega prispevka za isto vrsto objekta po različnih
območjih občine, občinska uprava predlaga, da se ta varianta ne upošteva na obravnavi na občinskem svetu
in obenem predlaga, da občinski svet sprejme varianto 2, ki je prikazana v nadaljevanju. Ta varianta bolj
enakomerno obremenjuje zavezance iz različnih območij občine. In ker se komunalni prispevek odmerja za
že zgrajeno infrastrukture – to je infrastrukturo, ki je že v zemlji, je ta način odmere tudi bolj smiseln, saj med
investitorji glede na lokacijo objekta ne dela razlik.

2.3

Varianta 2

Ta varianta predstavlja socializacijo stroškov saj združuje različna obračunska območja. Znotraj te variante
so z različnimi komunalnimi prispevki ločena samo območja, ki so opremljena z različno stopnjo komunalne
opreme. To pomeni, da območja celotne občine, ki imajo zagotovljeno enako vrsto komunalne opreme,
izkazujejo enake zneske komunalnega prispevka.
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Komunalna oprema
Primarno omrežje

CESTE

Sekundarno omrežje

KANALIZACIJA
VODOVOD

Cpi
2
[€/m ]
4,45

Cti
2
[€/m ]
8,42

7,96

15,40

Primarno omrežje

1,86

3,21

Sekundarno omrežje

3,33

5,81

Primarno omrežje

0,70

1,31

2,75

5,23

JAVNA RAZSVETLJAVA

0,85

0,85

JAVNE POVRŠINE

0,27

0,27

RAVNANJE Z ODPADKI

0,51

0,51

Tabela 4:

Sekundarno omrežje

Prikaz vrednosti cpi in cti za posamezno komunalno opremo na obračunskem območju po varianti 2

Tako je odmera komunalnega prispevka vezana zgolj še na stopnjo opremljenosti, kjer pa za opremljenost s
cestnim, kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem občina še vedno ugotavlja dejansko možnost priklopa, in
če te možnosti ni, se odmera komunalnega prispevka ustrezno zniža.
Naslednja tabela prikazuje posamezna območja in zneske odmere komunalnega prispevka za določeno
vrsto objekta. Ta tabela prikazuje direktno primerjavo s tabelo 1 in tabelo 3.

Ime naselja

Znesek
komunalnega
prispevka
[€]

Novo mesto - center

10.476

OLN - kampus

3.588

Komunalna oprema
ceste, kanalizacija, vodovod, JR, JP,
odpadki
ceste-primarno omrežje, kanalizacijaprimarno omrežje, vodovod-primarno
omrežje, JP, odpadki

Ratež

10.355

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Otočec

10.355

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Grčevje

7.609

ceste, vodovod, odpadki

Gabrje

10.355

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Dolž

10.355

ceste, kanalizacija, vodovod, JR, odpadki

Koroška vas

7.609

ceste, vodovod, odpadki

Uršna sela

7.997

ceste, vodovod, JR, odpadki

Črešnjice

7.609

ceste, vodovod, odpadki

Gorenji Suhadol

7.997

ceste, vodovod, JR, odpadki

Tabela 5:

2

2

Prikaz zneska komunalnega prispevka za objekt 200 m NTP na 500 m veliki gradbeni parceli po varianti 2

Primerjava zneskov za ostale vrste in velikosti objektov, zaradi množine različni variant ni prikazana, lahko
pa navedemo, da se v primeru gradnje kmetijskih stavb komunalni prispevek v delu, ki pripada tlorisni
površini objekta ustrezno zniža. V končni odmeri komunalnega prispevka ta delež predstavlja cca. 10-12%
nižji komunalni prispevek, katerega zavezanec plača občini.
Podobno je v primeru gradnje poslovnega ali trgovskega objekta, s tem, da je v tem primeru komunalni
prispevek napram enostanovanjski stavbi višji in za trgovski objekt znaša cca. 12% višji končni odmerjen
komunalni prispevek, za ostale poslovne stavbe pa povišanje komunalnega prispevka znaša približno 5%.
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3.

BODOČA ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Občinskemu svetu predlagamo, da se do predlaganih variant opredeli in odloči v prid varianti 2. Ne glede na
izbrano varianto nova odmera komunalnega prispevka temelji na drugačnih predpostavkah kot obstoječa.
Prva varianta namreč spodbuja ekonomično gradnjo v strnjenih naseljih in močno obremenjuje gradnjo na
območjih, kjer je komunalna oprema najdražja. S tem morebitne investitorje odvrne od nameravane gradnje
na šibko poseljenih območjih, ki močno vpliva na razpršenost poselitve. Po drugi strani pa ta varianta otežuje
tudi gradnjo na območjih naselij, katera bi občina rada obdržala pozidana.
Druga varianta znesek komunalnega prispevka »socializira« in strošek gradnje porazdeli med vse bodoče
investitorje na območju občine. To pomeni, da investitor na območju mesta Novo mesto, plača tudi del
komunalne opreme, katero bo uporabljal investitor, ki bo gradil v pretežno ruralnem naselju ali na območju
razpršene gradnje – v mestu se napram prvi varianti plača malo več, na ostalih območjih pa malo manj. Ker
gre v konkretnem primeru za nadomestitvene stroške – to je stroške že zgrajene infrastrukture, bi bilo bolj
smiselno upoštevati varianto 2 in izvajati določila direktnega stroškovnega principa v primeru investicij oz.
izgradnje nove komunalne opreme na območjih, kjer le ta še ne obstaja.

Gvido Modrijan univ.dipl.inž.grad.
LOCUS d.o.o.
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PRILOGA III

PRILOGA IV

Na podlagi 3. odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05) in 16. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS; št. 96/06 - UPB) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na ….. redni seji, dne ………… sprejel:

ODLOK
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine
Novo mesto

SPLOŠNI DOLOČBI
1.

člen

(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za nadomestitvene stroške
obstoječe komunalne opreme, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme,
ki so določena v programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja),
katerega je pod številko projekta 438 izdelalo podjetje Locus d.o.o. in je dosegljiv na sedežu občine.
2.

člen

(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so parcele in objekti na območju mestne občine Novo
mesto, ki so opremljeni bodisi s kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem cest,
omrežjem javne razsvetljave, javnimi površinami ali pa se zanje izvaja obvezna gospodarska javna
služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.

MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3.

člen

(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo, so prikazana v kartografskem delu programa
opremljanja.
-

Območje, opremljeno s prometno opremo, je prikazano na karti 1: Ceste – pregledna karta
obračunskih območij;

-

Območje, opremljeno z vodovodnim omrežjem, je prikazano na karti 2: Vodovod – pregledna
karta obračunskih območij;

-

Območje, opremljeno s kanalizacijskim omrežjem, je prikazano na karti 3: Kanalizacija –
pregledna karta obračunskih območij;

-

Območje, opremljeno z javno razsvetljavo, je prikazano na karti 4: Javna razsvetljava –
pregledna karta obračunskih območij;

-

Območje, opremljeno s službo ravnanja z odpadki, je prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki
– pregledna karta obračunskih območij;

1

-

Območje, opremljeno z javnimi površinami, je prikazano na karti 6: Javne površine – pregledna
karta obračunskih območij.

Meje območij, opremljenih s posamezno opremo, navedeno v alinejah od 1 do 6, so podrobneje
prikazane na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedene v
merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti
priključka na posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na
katerem objekt leži, ali le te more uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
4.

člen

(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s
sekundarnim cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja
razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za
pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, objekt ni
opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vsak obstoječi
objekt, je opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem, razen objekt, ki se lahko gradi izven meja
stavbnih zemljišč. Zanj se opremljenost s posamezno komunalno opremo ugotovi iz obstoječih
občinskih evidenc.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s
primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za
pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko
ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati
del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim
kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in vsak obstoječi
objekt, je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če
upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje. Če upravljavec
posameznega voda zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno zgraditi ali
izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, velja, da je objekt opremljen s
primarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt javne razsvetljave oddaljen od roba objekta
največ 80 metrov.
Z javnimi površinami so opremljeni vsi objekti znotraj naselja Novo mesto.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju
občine.
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5.

člen

(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele [Dpi] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dti] je na
celotnem območju opremljanja enako in znaša Dpi = 0,7 ter Dti = 0,3.
6.

člen

(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok.
Faktor dejavnosti se določi po naslednjih kriterijih:
1) Faktor dejavnosti za področja cest, ravnanja z odpadki, javno razsvetljavo in javne površine se
določi na naslednji način:
-

za nestanovanjske kmetijske stavbe se določi faktor dejavnosti 0,5;

-

za enostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,0;

-

za dvostanovanjske stavbe, gostinske, upravne, pisarniške stavbe, stavbe za storitvene
dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena in ostale stavbe, ki niso navedene drugje,
se določi faktor dejavnosti 1,25;

-

za tri in več stanovanjske stavbe, industrijske stavbe in trgovske stavbe se določi faktor
dejavnosti 1,5.

2) Faktor dejavnosti za kanalizacijsko omrežje se določi glede na notranjo dimenzijo (DN) priključka,
kot to določa preglednica 1.
Preglednica 1:

Faktor dejavnosti za kanalizacijsko omrežje.

Dimenzija priključka – notranji
premer (DN)
[mm]

Kdejavnost,K

do vključno 150

1,0

nad 150 do vključno 200

1,25

Nad 200

1,5

3) Faktor dejavnosti za vodovodno omrežje se določi glede na notranji premer (DN) priključka, kot to
določa preglednica 2.
Preglednica 2:

Faktor dejavnost za vodovodno omrežje.

Dimenzija priključka – notranji
premer (DN)
[mm]

Kdejavnost,V

Do vključno 20

1,0

nad 20 do vključno 50

1,25

Nad 50

1,5

7.

člen

2

(stroški opremljanja m gradbene parcele [Cpi] in neto tlorisne površine objekta [Cti] s posamezno
komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z
upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s
posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.

3

Preglednica 3:

Določitev Cpi in Cti za posamezno komunalno opremo

Komunalna oprema
Primarno omrežje

CESTE

Sekundarno omrežje

KANALIZACIJA
VODOVOD

Cpi
2
[€/m ]
4,45

Cti
2
[€/m ]
8,42

7,96

15,40

Primarno omrežje

1,86

3,21

Sekundarno omrežje

3,33

5,81

Primarno omrežje

0,70

1,31

2,75

5,23

JAVNA RAZSVETLJAVA

Sekundarno omrežje

0,85

1,51

JAVNE POVRŠINE

0,27

0,45

RAVNANJE Z ODPADKI

0,51

0,97

Pomen Cpi in Cti je naslednji:
Cpi - stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele s posamezno komunalno opremo na
območju opremljanja, določeni na dan 1.6.2007;
Cti - stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno
opremo na območju opremljanja, določeni na dan 1.6.2007.
8.

člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno komunalno opremo [Cpi] in stroški
opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta s posamezno komunalno opremo [Cti],
se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:
Cpi1 = Cpi · I
oziroma
Cti1 = Cti · I, kjer je

I - verižni zmnožek povprečnih letnih indeksov za obdobje, določeno v drugem odstavku tega člena.

Stroški opremljanja iz prejšnjega člena se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od
1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije, do
31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9.

člen

(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dpi) + (Kdejavnost,i · Atlorisna · Cti1 · Dti)
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Zgornje oznake pomenijo:
KPi

komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme;

Aparcela

površina gradbene parcele objekta;

Cpi1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele za
posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;

Dpi

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 5. členu tega
odloka;

Kdejavnost,i

faktor dejavnosti za posamezno komunalno opremo;

Cti1

indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;

Atlorisna

neto tlorisna površina objekta;

Dti

delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
določen v 5. členu tega odloka.

Površina gradbene parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Kadar gradbene parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, se le
ta določi z razmerjem med bruto in neto tlorisno površino na sledeči način:
Površina gradbene parcele = fundus objekta * 4
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, se
le ta določi z razmerjem med bruto in neto tlorisno površino na sledeči način:
Neto tlorisna površina = bruto tlorisna površina * 0,8
10.

člen

(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, nadomestne
gradnje, ipd., se za izračun komunalnega prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem
primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo,
ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oz. faktor dejavnosti. Tako
se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in
neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna komunalni
prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KPi = Kdejavnost,i · (Atlorisna, nova - Atlorisna, obstoječa) · Cti1 · Dti]
2) V primeru spremembe vrste objekta ali spremembe dimenzije priključka na vodovodni ali
kanalizacijski vod, za obstoječe objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se
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komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti, ki je določen s 6. členom tega
odloka.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
[KPi = (Kdejavnost,i-novi - Kdejavnost,i-obstoječi) · Atlorisna · Cti1 · Dti]
3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot na
novogradnjo.
4) Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme
odmeri na podlagi za to opremo sprejetega programa opremljanja, ki prikaže in obračuna stroške
investicije. Nadomestitveni stroški (stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo) na tem
območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako velja:
Cpi-skupni = Cpi-nadomestitveni + Cpi-investicija
oziroma
Cti-skupni = Cti-nadomestitveni + Cti-investicija, kjer so:

Cpi-skupni

Cpi, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cti-skupni

Cti, ki se odmeri na posameznem območju investicije;

Cpi-nadomestitveni Cpi, ki je predmet nadomestitvenih stroškov;
Cpi-investicija

Cpi, ki je predmet investicije;

Cti-nadomestitveni Cti, ki je predmet nadomestitvenih stroškov;
Cti-investicija

Cti, ki je predmet investicije.
11.

člen

(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP

celotni izračunani komunalni prispevek,

KPi

komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto komunalne opreme, na način iz
9. člena tega odloka.

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12.

člen

(način odmere komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek pristojni organ občine odmeri z odločbo.
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13.

člen

(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o
medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil
komunalno opremo, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo
pogodbene obveznosti obeh strank.

OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
14.

člen

(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
Za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstvenoraziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, lahko
o oprostitvi plačila komunalnega prispevka na predlog župana odloči občinski svet.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst
ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če tako na
predlog župana odloči občinski svet. V tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15.

člen

(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Vloge za odmero komunalnega prispevka, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se rešujejo
v skladu s predpisi, ki so veljali v času vložitve vloge.
Izdane delne odločbe o odmeri komunalnega prispevka za priključevanje na lokalno javno
kanalizacijsko in vodovodno omrežje s tem odlokom postanejo končne. Dopolnilne odločbe se ne
izdajajo, ker bi bila odmera komunalnega prispevka nespremenjene, zato se s tem delne odločbe
štejejo za končne.
Določila prejšnjega odstavka ne veljajo za izdane delne odločbe na podlagi Programa opremljanja
stavbnih zemljišč za opremljanje s kanalizacijo v območju opremljanja »Krajevna skupnost Bučna
vas«.

16.

člen

(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na
komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
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17.

člen

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
- Odlok o komunalnem prispevku na območju mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 3/01,
44/01, 108/01, 94/02, 106/03 in 70/05),
- prvi stavek drugega odstavka 9. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in
padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06),
- zadnja alineja 4. člena ter 29. do 35. člen Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije (Uradni list RS, št. 77/06),
- del prvega odstavka 9. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto (Uradni list
RS, št. 115/00), in sicer »kakor tudi plačati strošek izvedbe in prispevek po merilih in kriterijih kot
povračilo za zgrajeno primarno omrežje«,
- prva alineja 4. člena in 12. člen Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega
sistema v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o., Novo mesto (Uradni list RS, št.
115/00).
18.

člen

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 351-4/2006

Mestna občina Novo mesto

Datum:

Župan
Alojzij Muhič
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