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OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA 
OBČINSKI SVET  

PREDLOG 
 

Na podlagi 230. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21), 29. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-

ZIUOOPE), 21. in 24. 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)  in 17. 

člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski 

svet Občine Miren – Kostanjevica na 24. redni seji dne __________ sprejel 

 

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica 

 

 

1. člen 

(predmet odloka) 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS, št. 90/21). 

 

 

2. člen 

(plačilo komunalnega prispevka) 

 

V drugem odstavku 16. člena se zbriše besedilo: »lastnikom obstoječih objektov, ki na novo 

pridobivajo kakšno vrsto komunalne opreme« in na istem mestu nadomesti z »v primeru 

odmere zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča«. 

 

 

3. člen 

(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 

 

Prvi odstavek 18. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: 

 

»(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo stavb, ki 

so enostavni objekti in se štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem 

zemljišču osnovnega objekta.« 

 

 

 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO307


 

 

4. člen 

(začetek veljavnosti) 

 

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

 

 

Številka: ___________ 

Miren, dne _________ 

 

               Župan 

Občine Miren – Kostanjevica 

                Mauricij Humar 

 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

 

1. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA, OCENA STANJA IN CILJI: 

S 1. 6. 2022 se je začel uporabljani novi Zakon o urejanju prostora (Zurep-3), ki glede 

odmere komunalnega prispevka določa nova pravila. Generalno je bil občinski odlok v l. 

2021 že usklajen z osnutkom novega zakona, zato so potrebne le manjše spremembe. Novi 

zakon ne predvideva več zakonskih oprostitev za nezahtevne in enostavne objekte, ki se 

gradijo kot pomožni objekti. Pri tem ni več zakonske osnove za oproščanje komunalnega 

prispevka za nezahtevne objekte. Oproščanje komunalnega prispevka za enostavne objekte 

pa se ureja z občinskim odlokom. 

 

S predlagano spremembo se ohrani stanje, ko enostavni objekti, ki se gradijo kot pomožni 

objekti niso predmet odmere komunalnega prispevka. Po novem pa se odmerja komunalni 

prispevek za vse nezahtevne objekte in za enostavne objekte, ki niso pomožni objekti. 

Ostaja v veljavi 50% oprostitev za vse nestanovanjske stavbe. Pri odmeri komunalnega 

prispevka pa se vedno upošteva tudi dejanska komunalna oprema, ki jo objekt koristi. 

 

2. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana sprememba in uskladitev z veljavno zakonodajo bo imela manjši vpliv na 

prihodke občine. Pričakuje se malenkostno povečanje prihodkov zaradi odmere 

komunalnega prispevka za vse nezahtevne objekte in za enostavne objekte, ki stojijo na 

lastni parceli. 

 

3. POJASNILO K ČLENOM: 

 

1. člen – tehnična določba, kateri odlok spreminjamo 

 

2. člen – samo terminološka sprememba, vsebinsko je to isto 

 



 

 

3. člen – prej je pisalo, da je občina oproščena plačila komunalnega prispevka, če gradi 

posamezne vrste stavb. Po novem je to že zakonska oprostitev, ki izbira iz ZUreP-3, in velja 

avtomatsko in je občini ni treba več pisati v odlok, zato ta del črtamo.  

 

Zato pa po drugi strani po novem velja, da so enostavni objekti oproščeni komunalnega 

prispevka samo v primeru, če je to izrecno napisano v občinskem odloku, zato ta del 

dodajamo, da bo ta olajšava velja tudi še naprej (prej je bila zakonska olajšava in je veljala 

avtomatsko). 

 

Vsebinska razlika je tukaj ta, da je zakonodajalec črtal možnost oprostitve plačila 

komunalnega prispevka za nezahtevne objekte, tako da te po novem ni več. Glede tega 

občina nima instrumenta, da bi to kako spremenila. 

 

4. člen – tehnična določba 

 

4. DRUGO 

Ker gre za uskladitev splošnega akta s novo sprejetim zakonom se predlaga sprejetje odloka 

v skrajšanem postopku. 

 

Opomba: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok spremembah in dopolnitvah 
odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje Občine Miren – Kostanjevica v skrajšanem postopku. 
 

Pripravil: 

Erik Lasič, višji svetovalec za okolje in prostor 

 

Mauricij Humar 

                         Župan 


