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      PRILOGA I.  

 
 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
  

I. PRAVNA PODLAGA  

 
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema 

mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. 
 

II. OBRAZLOŽITEV 

 
1. Pravne podlage, razlogi za sprejem odloka in ocena stanja 

Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 2.11.2017), ki se je začel 

uporabljati 1. junija 2018, določa spremenjen sistem odmere komunalnega prispevka, in sicer ločuje komunalni 

prispevek za obstoječo in komunalni prispevek za novo komunalno opremo. 

S sistemom obračunavanja komunalnega prispevka, kot ga je opredelil ZUreP-2, so nastale pomembne 
spremembe zlasti v načinu obračunavanja komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, le-ta je 

opredeljen kot prispevek za obremenitev obstoječe komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini.  

Na podlagi ZUrep-2 je bil sprejet izvršilni predpis, tj. Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka (v nadaljevanju Uredba) (Uradni list RS, št. 20/2019), ki je pričela veljati 30. 3. 2019 in 

določa podlage za pripravo odloka. 

Občina Ankaran že ima sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 64/19) na podlagi zgoraj omenjenih državnih predpisov, 

vendar so, upoštevaje določb ZUreP-2 in Uredbe, občine zavezane k sprejetju novih podlag za odmero 

komunalnega prispevka po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta. Iz navedenega razloga se odlok ponovno 
sprejema, vsebinsko pa v njemu ni bistvenih sprememb, ki bi vplivale na samo višino odmerjenega komunalnega 

prispevka. 

Sprejem odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo bo še naprej 

vzpostavljal možnost odmere komunalnega prispevka novograditeljem na opremljenih zemljiščih, sklepanje 

pogodb o opremljanju s potencialnimi investitorji, ali odmerjati komunalni prispevek za načrtovano novo 

komunalno opremo. 

2. Cilji in načela  
Temeljni cilj sprejetja odloka je sprejem pravne podlage za obračun komunalnega prispevka na območjih, ki so 

že opremljena z obstoječo komunalno opremo. Občina Ankaran vlaga finančna sredstva v gradnjo komunalne 
opreme in komunalni prispevek je en izmed virov financiranja. 

 

3. Ocena finančnih in drugih posledic 
Sprejem odloka za Občino Ankaran ne predstavlja dodatnih finančnih obremenitev. Na podlagi sprejetega odloka 

se pričakuje prilive v občinski proračun.  
Komunalni prispevek je namenski prihodek občinskega proračuna za financiranje ukrepov zemljiške politike.  

 

4. Vsebina predloga odloka 
Občina z odlokom sprejema podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na 

podlagi katerih bo lahko obračunala komunalni prispevek na območju občine Ankaran. 

Predlagani odlok je vsebinsko enak trenutno veljavnemu odloku iz leta 2019, v predlog odloka pa so dodane 

manjše dodatne spremembe: 

A. oblika odloka je usklajena s priporočili Ministrstva za okolje in prostor, posledica je drugačna 

razporeditev členov in nomotehnična uskladitev – vsebinsko se določila niso spreminjala 

B. Dopolnjen faktor namembnosti (6. člen) z vrsto objektov »drugi gradbeni posegi« 

CC-SI - klasifikacijska raven področja Fn 

Stavbe 1,30 

Gradbeni inženirski objekti 0,50 

Drugi gradbeni posegi 1,30 
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C. Dodan člen, ki določa računski faktor (7. člen) 

Glede na državne predpise se pri odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti ali pri določitvi 

gradbene parcele pri legalizaciji objekta za površino gradbene parcele upošteva površino, ki se določi kot 

zmnožek površine pod stavbo (tloris oz. stavbišče objekta) in računskega faktorja površine (Fp), ki se lahko 

določi v razponu od 1,5 do 4. 

Sedanji odlok je imel določen računski faktor za vse objekte v višini 2,5. Glede na izkušnje pri odmerah računski 

faktor ne odraža dejanskemu stanju gradbene parcele v naravi, zato se predlaga nova določitev, ki je odvisna 

od vrste objekta: 

CC-SI - 

klasifikacijska 
raven področja 

CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fp 

STAVBE 

1110 Enostanovanjske stavbe 3 

1121 Dvostanovanjske stavbe 3,5 

1122 Tri in večstanovanjske stavbe 4 

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 3 

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 4 

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 4 

1220 Poslovne in upravne stavbe 4 

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 4 

1241 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
2 

1242 Garažne stavbe 2 

1251 Industrijske stavbe 4 

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 4 

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 4 

1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 4 

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 4 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 4 

1265 Stavbe za šport 3 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 2,5 

1272 Obredne stavbe 2,5 

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 2,5 

Primeri površin določenih na podlagi računskega faktorja za objekte tlorisa 60 m2, 100 m2 oz. 150 m2. 

Višino računskega faktorja je možno določiti v razponu od 1,5 do 4. 

stavbišče objekta (m2) Fp 60 100 150 

STAVBE 

1,5 90 150 225 

1,6 96 160 240 

1,7 102 170 255 

1,8 108 180 270 

1,9 114 190 285 
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2 120 200 300 

2,1 126 210 315 

2,2 132 220 330 

2,3 138 230 345 

2,4 144 240 360 

2,5 150 250 375 

2,6 156 260 390 

2,7 162 270 405 

2,8 168 280 420 

2,9 174 290 435 

3 180 300 450 

3,1 186 310 465 

3,2 192 320 480 

3,3 198 330 495 

3,4 204 340 510 

3,5 210 350 525 

3,6 216 360 540 

3,7 222 370 555 

3,8 228 380 570 

3,9 234 390 585 

4 240 400 600 

 

D. Dodan člen, ki določa pretekla vlaganja (12. člen) 

Člen določa, da se lahko uveljavlja plačani komunalni prispevek ob rušitvi in gradnji novega objekta na isti 

gradbeni parceli v višini 100%. 

 

5. Naziv zunanjega strokovnjaka ali firma in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri pripravi 

akta 
Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale 

 
6. Postopek za sprejem odloka 

Določen v Poslovniku občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS 50/15). 

 

Občinskemu svetu Občine Ankaran predlagam, da predlagani odlok obravnava in sprejme v predlaganem 

besedilu v prvi obravnavi. 

 

III. ZAKLJUČEK  

  
Skladno z navedenim se Občinskemu svetu občine Ankaran predlaga, da sprejme predlagani odlok. 
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PRILOGA II.  
 

PREDLOG 

 

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 17. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list RS, št. 

17/15)  je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne sprejel naslednji 

SKLEP 

o sprejetju Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran v predloženem besedilu. 

2. Ta sklep velja takoj. 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 
ŽUPAN 

 

Gregor Strmčnik 
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PRILOGA III.  
 

PREDLOG 

 

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 17. člena Statuta občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je 
Občinski svet Občine Ankaran na seji dne __.__. 2021 sprejel  

 

ODLOK 

O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina odloka) 

 S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju celotne občine Ankaran.   

Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo: 
- preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in  
- merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 

Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so: 
- razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), 
- faktor namembnosti objekta (Fn), 
- računski faktor površine (Fp) in 
- prispevna stopnja zavezanca (psz).  

 

Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj. 

2. člen 

(obstoječa komunalna oprema) 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ankaran se odmerja za naslednjo 
komunalno opremo:  

- cestno omrežje, 
- kanalizacijsko omrežje, 
- vodovodno omrežje, 
- javne površine. 

3. člen 

(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa 
podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
ter odmero in izračun komunalnega prispevka. 

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO OPREMO 

4. člen 
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(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 

Stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, 
povzeti iz Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi 
povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, znašajo: 
 

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2) 

cestno omrežje 17,50 48,00 

kanalizacijsko omrežje 5,40 11,00 

vodovodno omrežje 6,50 17,00 

javne površine 0,70 2,00 

5. člen 

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto)) 

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri 

izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,3 : 0,7. 

6. člen 

(faktor namembnosti objekta (Fn)) 

Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa 
klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša: 

 

CC-SI - klasifikacijska raven področja Fn 

Stavbe 1,30 

Gradbeni inženirski objekti 0,50 

Drugi gradbeni posegi 1,30 

7. člen 

(računski faktor površine (Fp)) 

Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa 
klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:  

CC-SI - 
klasifikacijska 

raven področja 

CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fp 

STAVBE 

1110 Enostanovanjske stavbe 3 

1121 Dvostanovanjske stavbe 3,5 

1122 Tri in večstanovanjske stavbe 4 

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 3 

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 4 

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 4 

1220 Poslovne in upravne stavbe 4 

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 4 

1241 
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 

komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
2 



 

 

8 

 

CC-SI - 
klasifikacijska 

raven področja 

CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fp 

1242 Garažne stavbe 2 

1251 Industrijske stavbe 4 

1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 4 

1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 4 

1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 4 

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 4 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 4 

1265 Stavbe za šport 3 

1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 2,5 

1272 Obredne stavbe 2,5 

1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 2,5 

8. člen 

(prispevna stopnja zavezanca (psz)) 

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je: 

 

Obstoječa komunalna oprema psz (%) 

cestno omrežje 1 (100%) 

kanalizacijsko omrežje 1 (100%) 

vodovodno omrežje 1 (100%) 

javne površine 1 (100%) 

 

9. člen 

(izračun komunalnega prispevka) 

 Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se izračuna na naslednji način: 

- STAVBE 

KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn)) x psz(i) 

- GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI 

KPobstoječa(i) = AGIO x Cto(i) x Dto x Fn x psz(i) 

 

Zgornje oznake pomenijo: 

AGP površina gradbene parcele stavbe, 

ASTAVBA BTP stavbe, 

AGIO površina gradbenega inženirskega objekta, 

Dpo delež gradbene parcele stavbe pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo, 
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Dto delež površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opreme, 

Cpo(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe, 

Cto(i) stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine 
objekta, 

Fn faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe, 

psz(i) prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%), 

i posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme, 

KPobstoječa(i) znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, 

KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri 

zavezancu. 

Za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem 
upoštevanju prejšnjega odstavka tega člena. 

Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti 
ali namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti objekta in pred spremembo zmogljivosti ali 
namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med 

komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Če je razlika 

negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že 
poravnan. 

10. Člen 

 

(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti) 

 Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za 
izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot 

zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine iz 8. člena tega odloka. 

 Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti se za 

izračun komunalnega prispevka upošteva bruto tlorisna površina stavbe. V primeru, da ni določena, se uporabi 
neto tlorisna površine stavbe iz uradnih nepremičninskih evidenc, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec 

dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina stavbe manjša od bruto tlorisne površine, določene na ta način, 

se pri izračunu upošteva manjša površina. 

 Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljata tudi, če ni na voljo natančnejših podatkov o 

površini gradbene parcele in bruto tlorisni površini stavbe v naslednjih primerih: 
- pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če le- ta še ni bil odmerjen in 

plačan oziroma še niso bile na drug način izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega 
prispevka, in  

- pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po uradni dolžnosti, v primeru, 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. 

Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi graditve za stavbe, ki se jim v skladu 

z zakonom, ki ureja prostor, ne določijo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna, se pri 

izračunu komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, določena na 
način iz prvega odstavka tega člena. 

OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

11. člen  

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)  

Komunalni prispevek se v celoti oprosti za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki 
so v javnem interesu in katerih investitor je občina in so namenjene za: 

- CC-SI: 1262 – muzeje in knjižnice, 
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- CC-SI: 1263 – izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, 

- CC-SI: 1264 – zdravstvo, 

- CC-SI: 1265 – šport, 

- CC-SI: 1272 – opravljanje obredov, 

- CC-SI: 1274 – gasilske domove. 

 

PRETEKLA VLAGANJA 

12. člen 

(upoštevanje preteklih vlaganj) 

 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 višini 100 % 

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 je zavezanec dolžan predložiti podatke o odstranjenem objektu.  

O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.  

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

13. člen 

(dokončanje postopkov) 

Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, 

ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.  

14. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 64/19) 

15. člen  

(začetek veljavnosti in uporabe) 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

   

  
Občina Ankaran 
ŽUPAN 

 

Gregor Strmčnik 

 

 

 

 

 


