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Domžale, 27. 02. 2012, št. 4    cena z DDV: 1,02 €

Na podlagi 29. člena Statuta Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, 
št. 9/11-uradno prečiščeno besedilo 2) 
je Statutarno-pravna komisija na 10. 
seji dne  15. 02. 2012 določila uradno 
prečiščeno besedilo Odloka o progra-
mu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje 
Občine Domžale.

Uradno prečiščeno besedilo obsega: 

- Odlok o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine 
Domžale (Ur. vestnik Občine 
Domžale, št. 6/08), ki velja od dne 
27.05.2008;

- Odlok o spremembah in dopol-
nitvah Odloka o programu opre-
mljanja in merilih za odmero ko-
munalnega prispevka za območje 
Občine Domžale (Ur. vestnik Obči-
ne Domžale, št. 14/11), ki velja od 
dne 05.01.2012.

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA 
IN MERILIH ZA ODMERO 

KOMUNALNEGA  PRISPEVKA 
ZA OBMOČJE OBČINE 

DOMŽALE 
 (uradno prečiščeno besedilo) 

I. UVODNE  DOLOČBE

1. člen 
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme program 
opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in podrobnejša merila za 
odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Domžale.

(2) Program opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje Občine Domžale 
(v nadaljevanju: program opremljanja) 
je pod številko projekta 294 izdelalo 
podjetje LOCUS  d.o.o., Ljubljanska 
c. 76, Domžale in je na vpogled na 
sedežu Občine Domžale.



Uradni Vestnik Št. 04/12172

2. člen 
(uporabljeni izrazi)

V tem  odloku uporabljeni izrazi imajo  
naslednji pomen:

1.   Komunalna oprema so:

- objekti in omrežja infrastrukture 
za izvajanje obveznih lokalnih 
gospodarskih javnih služb varstva 
okolja  po predpisih, ki urejajo var-
stvo okolja;

- objekti in omrežja infrastruktu-
re za izvajanje izbirnih lokalnih 
gospodarskih javnih služb po 
predpisih, ki urejajo energetiko, 
na območjih, kjer  je priključitev 
obvezna;

- objekti grajenega javnega dobra, 
in sicer: občinske ceste, javna par-
kirišča in druge javne površine.

2.  Komunalni prispevek je plačilo 
dela stroškov gradnje komunalne 
opreme, ki ga zavezanec plača Občini 
Domžale.

3. Obračunsko območje posamezne 
vrste komunalne opreme je območje, 
na katerem se zagotavlja priključeva-
nje na  to  vrsto komunalne opreme, 
oziroma območje njene uporabe.

4.   Skupni stroški obsegajo vse stro-
ške, ki so povezani s projektira-
njem in gradnjo posamezne vrste 
komunalne opreme na obračun-
skem območju.

5.   Obračunski stroški komunalne 
opreme so tisti del skupnih stro-
škov, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačilo komunalnih 
prispevkov in bodo bremenili do-
ločljive zavezance.

6.   Objekt je stavba ali gradbeni inže-
nirski objekt v skladu s predpisi, ki 
urejajo graditev objektov.

7. Za parcelo se šteje zemljiška 
parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt 
že zgrajen.

3. člen 
(vsebina programa opremljanja)

Sestavni deli programa opremljanja 
so:

- obračunska območja posameznih 
vrst obstoječe komunalne opreme;

- skupni in obračunski stroški opre-
mljanja po posameznih vrstah ko-
munalne opreme in obračunskih 
območjih;

- preračun obračunskih stroškov 
obstoječe komunalne opreme na 
merske enote po  posameznih 
vrstah komunalne opreme in ob-
računskih območjih;

- podrobnejša  merila za  odmero 
komunalnega prispevka;

- grafični izris obračunskih območij.
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4. člen 
(predmet komunalnega prispevka)

(1) Program opremljanja po tem 
odloku je podlaga za odmero komu-
nalnega prispevka za priključevanje 
na obstoječo  že zgrajeno komunalno 
opremo v občini Domžale.

(2) Predmet obračuna komunalnega 
prispevka so predvideni objekti in 
obstoječi objekti na območju Občine 
Domžale, ki se bodo prvič opremljali 
bodisi z naslednjo komunalno opre-
mo: omrežjem cest, s kanalizacijskim 
omrežjem, z vodovodnim omrežjem, z 
omrežjem javne razsvetljave, z objekti 
zbiranja komunalnih odpadkov in z 
javnimi površinami.

(3) Za objekte, za katerih priključitev 
je potrebno dograditi komunalno 
opremo, se izdela poseben program 
opremljanja, v katerem se opredeli 
tudi delež stroškov za obstoječo 
komunalno opremo v skladu s tem 
odlokom.

II.  PODLAGE ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen 
(obračunsko območje)

(1) Območja, opremljena s posamezno 
komunalno opremo, so  prikazana  v 
kartografskem delu  programa opre-
mljanja.

- Obračunsko območje cest je  prika-
zano na karti 2:  Ceste – pregledna 
karta obračunskih območij;

- Obračunsko območje kanaliza-
cijskega omrežja je prikazano na  

karti 3: Kanalizacija – pregledna 
karta obračunskih območij;

- Obračunsko območje vodovodne-
ga omrežja je prikazano na karti 4: 
Vodovod – pregledna karta obra-
čunskih območij;

- Obračunsko območje omrežja 
javne razsvetljave je prikazano 
na  karti 5: Javna razsvetljava 
– pregledna karta obračunskih 
območij;

- Obračunsko območje objektov 
zbiranja komunalnih odpadkov je 
prikazano na karti 6: Ravnanje z 
odpadki – pregledna karta obra-
čunskih območij;

- Obračunsko območje javnih povr-
šin je prikazano na karti 7: Javne 
površine – pregledna karta obra-
čunskih območij.

(2) Obračunska območja celotne 
komunalne opreme so podrobneje 
prikazana na kartah, v merilu 1:5.000.

6. člen 
(skupni in obračunski stroški)

Skupni stroški obstoječe komunalne 
opreme so po višini enaki obračun-
skim stroškom in znašajo:

Prikaz skupnih in obračunskih stro-
škov

Vrsta komunalne opreme po 
obračunskih območjih

S / OS [€]

C1 – Primarno omrežje cest 39.802.281

C2 – Sekundarno omrežje cest – 
osrednji del občine

94.095.121

C3 – Sekundarno omrežje cest – 
ostalo območje občine

7.042.990
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Vrsta komunalne opreme po 
obračunskih območjih

S / OS [€]

K1 – Primarno omrežje 
kanalizacije

33.211.935

K2 – Sekundarno omrežje 
kanalizacije

16.855.455

V1 – Primarno omrežje vodovoda 10.120.854

V2 – Sekundarno omrežje 
vodovoda

25.964.345

JR – Omrežje javne razsvetljave 3.138.160

KOM – Ravnanje z odpadki 4.972.852

JP – Javne površine 13.930.859

7. člen 
(stroški opremljanja m2 parcele 
[Cpij] in neto tlorisne površine 

objekta [Ctij] s posamezno 
komunalno opremo)

(1) Stroški opremljanja m2 parcele 
in neto tlorisne površine objektov 
se obračunajo  z upoštevanjem pre-
glednice 2, pri čemer se za določitev 
obračunskega območja s posamezno 
komunalno opremo smiselno upošte-
vajo določila 5. člena tega odloka, za 
dejansko opremljenost pa določila 10. 
člena tega odloka.

(2) Določitev Cpij  in Ctij  za določeno 
vrsto komunalne opreme na posame-
znem obračunskem območju

Komunalna oprema Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

C1 – Primarno omrežje cest 4,79 9,84

C2 – Sekundarno omrežje 
cest – osrednji del občine

14,45 28,52

C3 – Sekundarno omrežje 
cest – ostalo območje občine

6,55 16,34

Komunalna oprema Cpij
[€/m2]

Ctij
[€/m2]

K1 – Primarno omrežje 
kanalizacije

4,25 8,54

K2 – Sekundarno omrežje 
kanalizacije

3,16 6,10

V1 – Primarno omrežje 
vodovoda

1,22 2,50

V2 – Sekundarno omrežje 
vodovoda

3,94 8,00

JR – Omrežje javne 
razsvetljave

0,50 0,99

KOM – Ravnanje z odpadki 0,60 1,23

JP – Javne površine 1,68 3,44

(3) Pomen Cpij  in Ctij  je naslednji:

Cpij - stroški opremljanja kvadratne-
ga metra parcele z določeno vrsto 
komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju;
Ctij - stroški opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta z 
določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju.

(4) Stroški opremljanja kvadratnega 
metra parcele in stroški opremljanja 
kvadratnega metra neto tlorisne povr-
šine z določeno vrsto komunalne opre-
me na posameznem obračunskem 
območju (Cpij in Ctij) se enkrat letno 
indeksirajo z uporabo indeksa cen, 
ki ga objavlja Združenje za gradbeni-
štvo v okviru Gospodarske zbornice 
Slovenije, pod: Gradbena dela – ostala 
nizka gradnja.

(5) Kot izhodiščni datum za indeksi-
ranje se uporablja datum uveljavitve 
programa opremljanja. Sklep o inde-
ksiranju stroškov izda župan in se 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.
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8. člen 
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)

Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta 
[Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7.

9. člen 
(faktor dejavnosti)

(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se 
objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, 
ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.

(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več 
med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba 
vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.

(3) Faktor dejavnosti se določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok 
glede na predpise o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.  

(4) Določitev faktorja dejavnosti po enotni klasifikaciji vrst objektov:

Šifra po enotni 
klasifikaciji 
vrst objektov

Opis vrste objekta Faktor dejavnosti

11100 Enostanovanjske stavbe 1,0

11210 Dvostanovanjske stavbe 1,1

11221 Tri in več stanovanjske stavbe 1,3

11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 1,3

11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 1,3

121 Gostinske stavbe 1,3

122 Upravne in pisarniške stavbe 1,3

123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 1,3

124 Stavbe za promet in stavbe za  izvajanje elektronskih 
komunikacij

1,3

125 Industrijske stavbe in skladišča 1,3

126 Stavbe splošnega družbenega pomena 0,7

127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7

230 Kompleksni industrijski objekti 1,3

241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas 0,7

242 Drugi gradbeno inženirski objekti 0,7
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(5) Za faktorje dejavnosti, ki v zgornji 
tabeli niso določeni, se šteje, da so 
le-ti enaki 1,0.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

10. člen 
(dejanska opremljenost objekta 

s komunalno opremo)

(1) Ne glede na določila 1. odstavka 5. 
člena se komunalni prispevek odmeri 
od dejanske opremljenosti objekta s 
posamezno komunalno opremo.

(2) Za objekte, ki se ne nahajajo v obra-
čunskih območjih, prikazanih v grafič-
nem izrisu tega odloka, se v primeru, 
da se lahko priključijo na posamezno 
vrsto komunalne opreme, upošteva, 
da se nahajajo v tistih obračunskih ob-
močjih posamezne vrste komunalne 
opreme, v katerih se nahaja priključek 
na to vrsto komunalne opreme.

(3) Opremljenost stavbnega zemljišča 
s komunalno opremo se upošteva 
tako, da se ugotovi, na katero vrsto 
komunalne opreme lahko zavezanec 
priključi svoj objekt ali mu je omogo-
čena uporaba določene vrste komu-
nalne opreme.

(4) Če se komunalni prispevek odmeri 
za objekt, ki je v fazi izdaje gradbe-
nega dovoljenja, se vrsto komunalne 
opreme, na katero bo zavezanec 
priključil svoj objekt ali mu bo omo-
gočena uporaba te vrste komunalne 
opreme, ugotovi iz projekta za prido-
bitev gradbenega dovoljenja.

(5) Če se komunalni prispevek odme-
ri za obstoječi objekt, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo 
ali ki se mu izboljšuje opremljenost 
stavbnega zemljišča, se vrsto komu-
nalne opreme, na katero bo zavezanec 
priključil svoj objekt ali mu bo omo-
gočena uporaba te vrste komunalne 
opreme, ugotovi na podlagi podatkov 
lastnika in upravljavca te vrste komu-
nalne opreme.

(6) Če objekt ni opremljen s sekun-
darnim cestnim, kanalizacijskim 
ali vodovodnim omrežjem,  mora 
investitor za pridobitev gradbenega 
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del 
javnega cestnega, kanalizacijskega 
ali vodovodnega omrežja.

(7) Vsak obstoječi ali predvideni 
objekt je opremljen s primarnim 
cestnim omrežjem. Vsak obstoječi 
objekt je opremljen s sekundarnim 
cestnim omrežjem.

(8) Vsak predvideni objekt, za katere-
ga je potrebno pridobiti gradbeno do-
voljenje, 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.

(9) Vsak predvideni objekt, za kate-
rega 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 
kanalizacijsko ali vodovodno omrežje.
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(10) Vsak objekt je opremljen z javno 
razsvetljavo, če je objekt javne razsve-
tljave oddaljen od roba objekta največ 
50 metrov.

(11) Za vse parcele se upošteva, da so 
opremljene z javnimi površinami in 
objekti za ravnanje z odpadki.

(12) V primerih, ko na podlagi veljav-
nih prepisov in  projektnih pogojev za 
priključevanje objekta na  obstoječo 
komunalno opremo ne  izhaja dru-
gače, se smiselno uporabi merilo, da 
priključek na komunalno opremo ne 
presega dolžino 70 metrov.

11. člen 
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posa-
mezno vrsto komunalne opreme se 
izračuna na naslednji način:

KPij  = (Aparcela · Cpij1· Dp) + (Kde-
javnost  · Atlorisna · Ctij1· Dt)

Zgornje oznake pomenijo:

KPij  komunalni prispevek za 
določeno vrsto komu-
nalne opreme na  posa-
meznem obračunskem 
območju;

Aparcela površina parcele objek-
ta;

Cpij1  indeksirani stroški opre-
mljanja kv adratnega 
metra parcele z  dolo-
čeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem 
obračunskem območju;

Dp  delež parcele pri  iz-
računu komunalnega 

prispevka, določen v 8. 
členu tega odloka;

Kdejavnost faktor dejavnosti;
Ctij1  indeksirani stroški opre-

mljanja  kvadratnega 
metra neto tlorisne po-
vršine objekta z dolo-
čeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem 
obračunskem območju;

Atlorisna neto tlorisna površina 
objekta;

Dt  delež neto tlorisne povr-
šine objekta pri izračunu 
komunalnega prispev-
ka, določen v 8. členu 
tega odloka.

(2) Površina parcele se za objekte, za 
katere je potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje, ugotovi iz projekta za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Kadar parcele objekta ni mogoče 
izračunati na način, določen s prej-
šnjim odstavkom, oziroma parcela ni 
določena, se le ta določi na podlagi 
dejanskega stanja oziroma na podlagi 
meril in pogojev iz veljavnih prostor-
sko izvedbenih aktov občine.

(4) V kolikor parcele ni mogoče dolo-
čiti na način iz prejšnjega odstavka 
se za parcelo šteje površina stavbišča 
objekta x 1,5.

(5) Neto tlorisna površina objekta se 
za objekte, za katere je potrebno pri-
dobiti gradbeno dovoljenje, izračuna 
po standardu SIST ISO 9836 tako, da 
se povzame iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(6) Kadar neto tlorisne površine objek 
ta ni mogoče izračunati na način, do-
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ločen 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

(7) Podatek o bruto tlorisni površini 
se  pridobi iz katastra stavb oz. se 
določi na podlagi zunanjih gabaritov 
objekta.

(8) Za objekte, za katere se ne more 
izračunati oziroma določiti neto tlo-
risna površina objekta, se komunalni 
prispevek odmeri le od površine 
parcele. Tako dobljeno vrednost se 
ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.

12. člen   
(izračun celotnega 

komunalnega prispevka)

Celotni komunalni prispevek  se izra-
čuna na naslednji način:

KP = Σ KPij

Zgornje oznake pomenijo:

KP  celotni izračunani komunalni 
prispevek.

13. člen 
(posebni primer obračuna 
komunalnega prispevka)

(1) Če se objektu poveča neto tlorisna 
površina ali spremeni namembnost, je 
komunalni prispevek za določeno vr-
sto komunalne opreme enak izračunu 
razlike med komunalnim prispevkom 
po povečanju neto tlorisne površine 
ali spremembi namembnosti in komu-
nalnim prispevkom pred povečanjem 
neto tlorisne površine ali spremembi 

namembnosti objekta. Komunalni 
prispevek, ki se odmeri zavezancu, 
predstavlja pozitivno razliko med ko-
munalnim prispevkom po spremembi 
in komunalnim prispevkom pred 
spremembo neto tlorisne površine 
oziroma namembnosti objekta. Če je 
razlika za določeno vrsto komunalne 
opreme negativna, se komunalni pri-
spevek za to vrsto komunalne opreme 
ne plača.

(2) Komunalni prispevek se  na  ob-
močju, ki je predmet investicije v 
izgradnjo komunalne opreme odmeri 
na podlagi za to investicijo sprejetega 
programa opremljanja oziroma po 
pogodbi o opremljanju, ki prikaže in 
obračuna predvidene stroške. Stroški 
za obstoječo že zgrajeno komunalno 
opremo na  tem območju se obračuna-
jo na podlagi tega odloka po naslednji 
formuli:

Cpij  skupni = Cpij  obstoječi + Cpij  
investicija

oziroma

Ctij  skupni = Ctij  obstoječi + Ctij  
investicija, kjer so:

Cpij  skupni Cpij, ki se odmeri na 
posameznem obmo-
čju investicije; 

Ctij  skupni Ctij, ki se odmeri na 
posameznem obmo-
čju investicije; 

Cpij  obstoječi Cpij, ki je predmet ob-
stoječih obračunskih 
stroškov;

Ctij  obstoječi Ctij, ki je predmet ob-
stoječih obračunskih 
stroškov; 
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Cpij  investicija  Cpij, ki je predmet 
investicije;

Ctij  investicija Ctij, ki je predmet 
investicije.

(3) Komunalni prispevek se za obstoje-
če objekte  na  območju, ki je predmet 
investicije v izgradnjo kanalizacijske-
ga omrežja, odmeri v skladu z 11. in 
15. členom odloka. Tako dobljena 
vrednost komunalnega prispevka se 
ob odmeri pomnoži s faktorjem 0,5.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

14. člen 
(zavezanec za plačilo 

komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka je investitor oziroma lastnik 
objekta, ki se na novo  priključuje na 
komunalno opremo, ali ki povečuje 
neto tlorisno površino objekta ali 
spreminja njegovo namembnost.

(2) S plačilom komunalnega prispevka 
so poravnani vsi stroški priključeva-
nja objekta na obstoječo komunalno 
opremo, razen gradnje tistih delov 
priključkov, ki so v zasebni lasti.

15. člen 
(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri 
pristojni organ občinske uprave z 
odločbo:

- na zahtevo zavezanca;
- ob prejemu obvestila s strani 

upravne enote v zavezančevem 

imenu, da je vloga za izdajo grad-
benega dovoljenja, katero je vložil 
zavezanec,  popolna;

- po uradni dolžnosti.

(2) Občina odmeri komunalni prispe-
vek  po uradni dolžnosti v naslednjih 
primerih:

- če občina ali drug investitor na 
podlagi pogodbe o opremljanju, 
sklenjene z občino, zgradi novo 
komunalno opremo, na  katero se 
lahko priključijo ali jo uporabljajo 
lastniki obstoječih objektov;

- če občina ugotovi, da je lastnik 
obstoječega objekta spremenil 
namen rabe objekta in ni sam 
vložil zahteve za novo odmero 
komunalnega prispevka;

- če občina ugotovi, da je lastnik 
objekta povečal neto tlorisno povr-
šino objekta na podlagi dosedanje 
odmere komunalnega prispevka, 
oziroma do  sedaj plačanega ko-
munalnega prispevka.

(3) Rok  za  izdajo  odločbe iz prve in 
druge alineje prvega odstavka tega 
člena je petnajst (15) dni.

(4) Odmera komunalnega prispevka 
na podlagi prve alineje drugega od-
stavka tega člena se izvede v roku 
šestih (6) mesecev po pridobitvi upo-
rabnega dovoljenja za zgrajeno novo 
komunalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka 
na podlagi druge in tretje alineje dru-
gega odstavka tega člena se izvede v 
roku  enega (1) leta potem, ko občina 
ugotovi, da je lastnik objekta spre-
menil neto tlorisno površino objekta 
ali spremenil njegovo namembnost.
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(6) Odmera komunalnega prispevka 
iz 2. odstavka tega člena lahko izvede 
najkasneje v roku pet (5) let po izvrše-
ni spremembi namena  rabe oz. pove-
čanja neto tlorisne površine objekta.

(7) Zoper odločbo je dovoljena pri-
tožba v roku  15 dni, o kateri odloča 
župan.

16. člen 
(upoštevanje že plačanih 

prispevkov)

Pri odmeri komunalnega prispevka 
občina na zahtevo zavezanca upošte-
va morebitne že plačane prispevke za 
gradnjo posamezne komunalne opre-
me na podlagi predloženih dokazil o 
plačilu in za tako ugotovljene revalo-
rizirane prispevke zniža plačilo od-
merjenega komunalnega prispevka.

17. člen 
(obročno odplačevanje)

(1) Na podlagi obrazložene vloge za-
vezanca lahko župan dovoli  obročno 
odplačevanje odmerjenega komu-
nalnega prispevka, in sicer največ za 
dobo treh (3) let. Občina in zavezanec 
skleneta pogodbo o obročnem od-
plačevanju komunalnega prispevka 
na podlagi sklepa župana, s katerim 
uredita:

- dobo odplačevanja;
- obrestno mero za  dogovorjeni 

znesek komunalnega prispevka, ki 
je enaka obrestni meri  za kredite 
z enako dobo odplačevanja pri 
poslovnih bankah;

- način zavarovanja plačila obro-
kov (bančna garancija, zastavna 
pravica na nepremičnini, druga 
enakovredna oblika  zavarovanja);

- obveznost takojšnjega plačila vseh 
še neplačanih obrokov v primeru 
zamude z več kot enim obrokom.

(2) Župan lahko dovoli  obročno odpla-
čevanje odmerjenega komunalnega 
prispevka v naslednjih primerih:

- če  gre  za  gradnjo  objektov s 
področja obrti;

- če gre  za gradnjo objektov na 
območju poslovne cone ali v teh-
nološkem parku;

- če gre za gradnjo objektov na pod-
lagi javno zasebnega partnerstva 
z občino v skladu z zakonom na 
podlagi sklepa občinskega sveta 
o ugotovitvi javnega interesa;

- če gre za gradnjo objektov za kme-
tijsko  dejavnost;

- če gre za rekonstrukciijo oz. po-
večanje neto tlorisne površine 
objekta, ki je z ustreznim aktom 
razglašen za  kulturni spomenik 
državnega ali lokalnega pomena.

18. člen 
(pogodba o opremljanju)

Če se Občina in investitor dogovo-
rita, da bo investitor sam, na lastne 
stroške, delno ali v celoti zgradil ko- 
munalno opremo na neopremljenem 
ali delno opremljenem zemljišču, se 
ta dogovor sklene s pogodbo o opre- 
mljanju, v kateri se natančno oprede-
lijo, poleg medsebojnih razmerij iz 3. 
odstavka 78. člena Zakona o prostor- 
skem načrtovanju, tudi:
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- obveznosti zavezanca in občine 
glede priprave projektne doku-
mentacije, pridobivanja soglasij 
ter  gradbenega  dovoljenja za 
gradnjo posameznih priključkov 
na komunalne vode;

- kdo je investitor in izvajalec gra-
dnje posameznih komunalnih 
priključkov (zavezanec, občina 
ali  izvajalec obvezne ali  izbirne 
gospodarske službe);

- pogoje in morebitne obveznosti 
zavezanca za prenos lastninske 
pravice ali ustanovitev stavbne 
pravice na zemljiščih, ki so po-
trebna za gradnjo dostopne ceste 
ali drugih komunalnih vodov na 
območju opremljanja;

- pogoje in morebitne obveznosti 
zavezanca za ustanovitev slu-
žnostnih pravic v korist lastnikov 
oz.  upravljavcev posameznih 
komunalnih vodov na  območju 
opremljanja;

- finančne obveznosti zavezanca, 
občine in izvajalca izbirne oz. ob-
vezne gospodarske javne službe 
glede pokrivanja stroškov gradnje 
posamezne komunalne opreme. 

- morebitnih obveznostih občine za 
vračilo dela stroškov gradnje ko-
munalne opreme v območju opre-
mljanja, ki jo je zgradil investitor 
in ki so namenjeni za zagotavljanje 
komunalne opremljenosti parcel, 
katerih lastniki niso sofinancirali 
gradnjo komunalne opreme na 
podlagi pogodbe o opremljaju 
med občino in investitorjem;

- obveznostih investitorja in občine 
za rekonstrukcijo posameznih ko-
munalnih vodov, če je to potrebno 
zaradi gradnje objekta investitor-

ja, pri čemer občina in investitor 
na podlagi programa opremljanja 
ali sporazumno ugotovita obseg in 
stroške glede na površino parcele 
in neto tlorisno površino objekta 
zavezanca ter  morebitnih drugih 
zavezancev.

19. člen 
(pogodba o priključitvi)

(1) Ob plačilu komunalnega prispevka 
ima zavezanec pravico od občine zah-
tevati sklenitev pogodbe o medseboj-
nih obveznostih v zvezi s priključeva-
njem objekta na komunalno opremo.

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka 
se določi rok za priključitev objekta na 
komunalno opremo in druga vpraša- 
nja v zvezi s priključevanjem objekta 
na komunalno opremo.

V.  OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
PLAČILA KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA

20. člen 
(oprostitve in olajšave plačila 

komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se  ne  plača 
za  gradnjo gospodarske javne infra-
strukture.

(2) Komunalni prispevek se ne odme-
ri za gradnjo neprofitnih stanovanj 
in nestanovanjskih stavb v skladu 
s predpisi o enotni klasifikacije vrst 
objektov, katerih edini  investitor je 
Občina Domžale.
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(3) Komunalni prispevek se lahko ne 
plača delno ali v celoti, kadar gre za 
gradnjo objektov, ki so v javnem inte-
resu  in se gradijo v javno zasebnem 
partnerstvu. V tem  primeru o opro-
stitvi odloča Občinski svet Občine 
Domžale.

(4) S pogodbo med občino in inve-
stitorjem, ki gradi objekt na podlagi 
javno zasebnega partnerstva, se ob-
čina lah- ko dogovori, da izračunani 
komunalni prispevek deloma ali v 
celoti vloži kot stvarni vložek  v objekt.

(5) Občinski svet lahko pri potrditvi 
programa komunalnega opremljanja 
novega komunalnega voda določi 
znižanje komunalnega prispevka za 
obstoječe stanovanjske objekte glede 
na celotne obračunske stroške, pri 
čemer morajo biti merila za znižanje 
enaka za celotno območje občine.

Odlok o programu opremljanja in 
merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Dom-
žale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 
6/08) vsebuje naslednje prehodne in  
končne določbe: 

VI. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

21. člen 
(stroški gradnje 

elektroenergetskega omrežja)

Občina, poleg plačila komunalnega 
prispevka v skladu s tem odlokom, 
odmeri in obračuna investitorju objek-
ta, ki je predmet opremljanja, tudi 
stroške gradnje elektroenergetskega 
omrežja, ki ga je zgradila občina 
ali investitor na podlagi pogodbe o 
opremljanju v skladu z 18. členom 
tega odloka, dokler občina ne pre-
nese zgrajenega omrežja izvajalcu 
obvezne državne javne službe distri-
bucije električne energije. Pri preno-
su  zgrajenega elektroenergetskega 
omrežja, v skladu s 73. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju, občina 
pri  obračunu stroškov upošteva že 
plačane prispevke zavezancev za 
plačilo stroškov gradnje tega omrežja 
in izroči  izvajalcu pregled plačanih 
prispevkov posameznih zavezancev 
na določenem obračunskem območju 
opremljanja.
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22. člen 
(obravnava že prejetih vlog za 

odmero komunalnega prispevka)

(1) Vloge za odmero komunalnega 
prispevka, ki so bile vložene pred ve-
ljavnostjo tega odloka, se izračunajo 
po merilih iz tega odloka.

(2) Občina Domžale bo investitorjem, 
ki še nimajo sklenjene pogodbe  o 
opremljanju in odmerjenega komunal-
nega prispevka ter nameravajo gradi-
ti na območjih, za katera so sprejeti 
posamezni programi komunalnega 
opremljanja, od veljavnosti tega od-
loka dalje  zaračunavala stroške za 
obstoječo že  zgrajeno komunalno 
opremo v skladu z določili  drugega 
odstavka 13. člena.

23. člen 
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka 
preneha veljati poglavje odloka o 
stavbnih zemljiščih v občini Domžale 
(Domžalski vestnik, št. 3/2000) »Opre-
mljanje stavbnih zemljišč, komunalni 
prispevek«.

24. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po objavi v Domžalskem vestniku. 

Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o programu opremlja-
nja in merilih za odmero komunal-
nega prispevka za območje Občine 
Domžale (Uradni vestnik Občine 
Domžale, št. 14/2011) vsebuje nasle-
dnjo končno določbo:

9. člen

Ta odlok začne veljati 15. dan po 
objavi v Uradnem vestniku Občine 
Domžale.
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Statutarno-pravna komisija
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