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Leto II

VSEBINA





ODLOK o proračunu Občine Tabor za leto 2017
ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Tabor
ODLOK o komunalnem prispevku v Občini Tabor
PRILOGA 1: Enote urejanja prostora

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakon za uravnoteženje javnih
financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 –
ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in 6. in 15.
člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na 18.
redni seji, dne 19. 12. 2016 sprejel

ODLOK O
PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov
(varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2017

__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.833.203
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.469.203
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna EU

1.265.963
1.158.598
71.315
34.550
1.500
203.240
91.290
1.350
1.100
16.500
93.000
60.700
24.700
36.000
303.300
218.488
84.811

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi JZ
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.854.210
659.979
224.728
33.868
371.592
8.291
21.500
613.746
27.880
429.562
40.242
116.062
564.283
564.283
16.202
4.400
11.802
-21.007

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2017

__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
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PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0
0
0

0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2017

__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
95.000
50 ZADOLŽEVANJE
95.000
500 Domače zadolževanje
95.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

144.198
144.198
144.198
- ali 0 ali +

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

- ali 0 ali +

-70.205
-49.198
21.007

70.311

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko
klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na
podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk ‒ kontov (varianta: proračunskih postavk ‒ podkontov) in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3.
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(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke ‒ konta (varianta: proračunske postavke ‒ podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,87/01, 110/01 in
105/06).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med
na primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med podprogrami v okviru
glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem
proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1.
v letu 2017 35 % navedenih pravic porabe in
2.
v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu
neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
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Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 18.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Dolgoročno zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami ZJF ter v okviru, ki so določeni v
splošnem delu proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2017 kratkoročno likvidnostno lahko zadolži do dovoljene višini 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Tabor, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR, vezano na proračun občine Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih
oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina)
se v letu 2017 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2017)
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V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 410-1/2016
Tabor, december 2016
OBČINA TABOR
ŽUPAN:
Anton Grobler l.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 6. člena
Statuta občine Tabor (Ur. list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na svoji 18.
redni seji dne 19. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Občine Tabor
1.

člen

1)

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno opremo za območje
Občine Tabor, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

2)

Odlok določa:

3)

-

vrste obstoječe komunalne opreme, ki je vključena v program opremljanja in ki se obračunava v
komunalnem prispevku;

-

obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;

-

skupne in obračunske stroške za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme;

-

preračun obračunskih stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere.

Sestavni del odloka je tudi elaborat št. proj. 28-2016, oktober 2016, ki ga je izdelalo podjetje Kaliopa d. o.
o., Letališka cesta 32j, 1000 Ljubljana.

2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
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1)

komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina Tabor
oz. posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
-

objekti in omrežja vodovodne infrastrukture (v nadaljevanju: vodovod);

-

infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: kanalizacija);

-

objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste po odloku o kategorizaciji občinskih cest (javne ceste),
vključno z ustrezno opremo, javna parkirišča in javne zelene površine;

2)

obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja
priključevanje na to vrsto komunalne opreme oz. območje njene uporabe;

3)

skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne
vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki
stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z
obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe oz. so enaki stroškom, ki so dejansko nastali za gradnjo
komunalne opreme;

4)

obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki
se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo
komunalnega prispevka;

5)

objekt je stavba oz. gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;

6)

neto tlorisna površina objekta (NTPO) je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po
standardu SIST ISO 9836; za del stavbe se za neto tlorisno površino objekta šteje neto tlorisna površina
ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku;

7)

parcela je zemljiška parcela ali njen del ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je možno
zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, skupaj s površinami za njegovo redno rabo in za katero mora
zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen

1) Obračunska območja po tem odloku so določena za posamezne vrste komunalne opreme.
2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vsa zemljišča v občini, ki
so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjena poselitvi oz. so pozidana ali je na njih dopustna
gradnja. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje občinskih cest, je prikazano v
elaboratu iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.
3) Obračunsko območje vodovoda je določeno enotno, a le na tistem delu občine, ki je opremljen z
vodovodom. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje vodovoda, je prikazano v
elaboratu iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.
4) Obračunsko območje kanalizacije je določeno enotno na osrednjem delu občine, ki je opremljen s
kanalizacijo. Območje občine, na katerem se določi obračunsko območje kanalizacije, je prikazano v
elaboratu iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.

4. člen
1)

Komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem delu elaborata
iz 3. odstavka 1. člena tega odloka.

2)

Skupni stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski
stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih znašajo:
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Vrsta komunalne opreme

Skupni stroški

Tuji viri

Obračunski stroški

(€)

(€)

(€)

Ceste

10.520.796

0

8.416.637

Vodovod

5.150.460

0

3.862.845

Kanalizacija

1.320.900

0

937.839

Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 9. 11. 2016.
3)

Obračunski stroški na enoto mere iz 2. alineje tega člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela ‒
ostala nizka gradnja«.

4)

Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan.

5. člen
1) S pogodbo o opremljanju se lahko investitorka ali investitor (v nadaljnjem besedilu: investitor) in občina
dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava
graditi, ne glede na to, ali je gradnja te komunalne opreme predvidena v programu opremljanja.
2) Občina lahko sklene pogodbo o opremljanju z investitorjem, če ima sprejet program opremljanja ali podlage
za odmero komunalnega prispevka za vso obstoječo komunalno opremo na območju celotne občine.
3) Pogodba iz prejšnjih odstavkov vsebuje:
1.

opredelitev območja opremljanja s seznamom zemljiških parcel, ki jih bo investitor opremljal,

2.

pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju,

3.

pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil investitor,

4.

navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor priključil zgrajeno komunalno opremo iz 3. točke tega
odstavka,

5.

del komunalnega prispevka iz četrtega odstavka tega člena, ki ga mora investitor še plačati,

6.

zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi
objektov, s katero soglaša občina,

7.

zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega
prispevka na podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka iz pete točke tega odstavka in
vrednosti popisa del na podlagi projektne dokumentacije iz šeste točke tega odstavka,

8.

rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komunalno opremo,

9.

opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme,

10. pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravilnostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru,
11. bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje
dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku,
12. rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej
pogodbi. V primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe, odgovarja za povzročeno škodo.
4) Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta
način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je
dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, v kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo,
na katero bo investitor priključil komunalno opremo iz 3. točke prejšnjega odstavka.
5) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno
dovoljenje.
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6. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na
enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)), znašajo:

Obračunski stroški na enoto (€)

Vrsta komunalne opreme

parcele Cp(ij)

NTPO Ct(ij)

Ceste

6,5441

19,2137

Vodovod

4,8556

11,4601

Kanalizacija

4,0560

8,1026

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in
merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor (Ur. list
RS, št. 99/2011) ter sklep Občinskega sveta Občine Tabor z dne 24. 10. 2011.

8. člen
1)
2)

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in prične veljati petnajsti dan po objavi.
O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.

Številka: 35101-1/2016-2
Datum: 19. 12. 2016
Župan Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.
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Na podlagi 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odločba US) in 6.
člena Statuta občine Tabor (Ur. list RS, št. 120/06, 51/2010, 60/2015) je Občinski svet Občine Tabor na svoji
18. redni seji dne 19. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o komunalnem prispevku v Občini Tabor
1. člen
1)
2)

S tem odlokom se določijo merila in druge potrebne opredelitve za odmero komunalnega prispevka za
komunalno opremo na območju Občine Tabor.
Odlok določa:
- merila za odmero komunalnega prispevka;
- pogoje in način odmere komunalnega prispevka;
- oprostitve plačila komunalnega prispevka;
- druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
2. člen

1)

2)

Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, s katerim Občina Tabor podrobno določi obstoječo
komunalno opremo, komunalno opremo, ki jo je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah
urejanja prostora ter določi podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo ter novo
komunalno opremo;
2. komunalni prispevek za komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača
občini, je plačilo dela stroškov komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oz. jo bo
uporabljal;
3. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oz. lastnik objekta ali dela
objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta
ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa program opremljanja.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot v programu opremljanja iz prve točke
prejšnjega odstavka.
3. člen

Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
-

-

površina parcele;
neto tlorisna površina objekta;
razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt);
opremljenost parcele s komunalno opremo;
namembnost objekta;
obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na
enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)) iz programa opremljanja
stavbnih zemljišč;
izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
4. člen

1.

Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oz. ni prikazana, se za površino parcele upošteva
površina, kot je opredeljena v veljavnem izvedbenem prostorskem aktu.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno
vrsto komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz
zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
Če celotna parcela iz prejšnjega odstavka tega člena ni namenjena redni rabi objekta ali se zemljišča,
namenjena redni rabi objekta, nahajajo na drugi oz. drugih zemljiških parcelah ali njihovih delih ali za
parcelo iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti podatkov ali obstajajo drugi utemeljeni razlogi, se za
površino parcele upoštevajo določila iz veljavnega občinskega prostorskega načrta, ki določajo pogoje za
parcelacijo in maksimalni faktor zazidanosti (v nadaljevanju FZ) zemljišča na enoto urejanja prostora (v
nadaljevanju EUP), v katerem se obstoječi objekt nahaja.
Poleg določil iz 4. odstavka tega člena parcela obstoječega objekta ne more biti manjša kot je določena v
posamezni EUP, skladno s priloženo tabelo 1.
Če površine parcele ni mogoče določiti na nobenega od načinov iz prejšnjih odstavkov, se jo določi tako,
da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
Za enostavne in nezahtevne objekte, ki se samostojno priključujejo na posamezne vrste komunalne opreme,
se površina parcele določi tako, da se stavbišče pomnoži s faktorjem 1,5.
5. člen

1)
2)

3)

4)

Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
Če se komunalni prispevek odmerja za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto
komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega
objekta.
Za objekte, za katere se ne more izračunati oz. določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni
prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
6. člen

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine objekta:
-

delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 0,4;
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 0,6.
7. člen

1)

2)

3)

4)

5)

Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne
opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne
opreme.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki
o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
Šteje se, da je parcela opremljena z javnim cestnim omrežjem oz. z javno cesto, če je iz soglasja k projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v
enoti urejanja prostora zgrajeno cestno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
izvedel priključek na obstoječe cestno omrežje.
Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodom, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora
zgrajeno javno vodovodno omrežje in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko izvedel
priključek na obstoječe vodovodno omrežje.
Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijo, če je iz soglasja k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja oz. soglasja za priključitev pristojnega soglasodajalca razvidno, da je v enoti urejanja prostora
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6)

zgrajeno omrežje za odvajanje odpadnih voda in da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko
izvedel priključek na obstoječe omrežje za odvajanje odpadnih voda.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno
vrsto komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanskem novem priključevanju.
8. člen

1)
2)
3)

4)

5)

Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K dejavnost, ki jih določa ta odlok.
Za določitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je
urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki
o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno
vrsto komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v
ustrezno od skupin oz. vrst po predpisih iz 2. odstavka tega člena.
Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K dejavnost:

Vrsta objekta

CC-SI

Kdejavnost

Enostanovanjske stavbe
Večstanovanjske stavbe:
- dvostanovanjske stavbe
- tri- in večstanovanjske stavbe
- stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene
Gostinske stavbe
- hotelske in podobne gostinske stavbe
- gostilne, restavracije in točilnice
- druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
Upravne in pisarniške stavbe
- stavbe javne uprave
- stavbe bank, pošt, zavarovalnic
- druge upravne in pisarniške stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
- trgovske stavbe
- sejemske dvorane, razstavišča
- bencinski servisi
- stavbe za druge storitvene dejavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
- postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter
z njimi povezane stavbe
- garažne stavbe
Industrijske stavbe in skladišča
- industrijske stavbe
- rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe splošnega družbenega pomena
- stavbe za kulturo in razvedrilo
- muzeji in knjižnice
- športne dvorane
Druge nestanovanjske stavbe
- stavbe za rastlinsko pridelavo
- stavbe za rejo živali

111
112
11210
11221
11222
113
121
12111
12112
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124
12410

0,7

12420
125
12510
12520
126
12610
12620
12650
127
12711
12712

0,9

12

0,9
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,1
1,3
1,1
1,1

0,7
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
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- stavbe za spravilo pridelka
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe
- stavbe za opravljanje verskih obredov
- kulturni spomeniki
- druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje

12713
12714
12721
12730
12740

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

1.0

9. člen
1)

2)

Za izračun delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme, se uporabljajo
obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani
na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(ij)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(ij)).
Obračunski stroški na enoto mere po posamezni osnovi so določeni v programu opremljanja stavbnih
zemljišč, ki ga sprejme občinski svet.
10. člen

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na
katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino
ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme, določenem v
programu opremljanja stavbnih zemljišč in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko
priključil svoj objekt oz. mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
11. člen

1)

2)
3)

4)

V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne
opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oz. mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne
opreme.
Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja
v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
Glede na ugotovitve iz prejšnjih dveh odstavkov se del komunalnega prispevka za posamezno vrsto
obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju izračuna na način, kot je prikazano v enačbi iz 12.
člena tega odloka.
Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo po formuli iz 13. člena tega odloka.
12. člen

Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na
naslednji način:
KP(ij) = (Aparcela x Cp(ij) x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ct(ij) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i
j
KP(ij)

-

Aparcela

-

posamezna vrsta komunalne opreme;
posamezno obračunsko območje določene vrste komunalne opreme;
izračunani znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju;
površina parcele;
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Cp(ij)

-

Dp
Kdejavnost
Atlorisna
Ct(ij)

-

Dt

-

obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju,
preračunani na m2 parcele;
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka;
faktor dejavnosti;
neto tlorisna površina objekta;
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju,
preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.

13. člen
Komunalni prispevek za komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega
prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP =  KP(ij)
Oznake pomenijo:
KP
KP(ij)

-

i

-

komunalni prispevek za komunalno opremo;
izračunani del komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
ustreznem obračunskem območju;
posamezna vrsta komunalne opreme.

14. člen
1)

2)
3)

Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni
prispevek izračuna na naslednji način:
- najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne
površine objekta oz. po spremembi namembnosti objekta;
- nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne
površine objekta oz. pred spremembo namembnosti objekta; pri tem se upošteva dejanska priključenost
objekta na posamezne vrste komunalne opreme pred spremembo neto tlorisne površine objekta oz.
pred spremembo namembnosti objekta;
- nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni
prispevek pred spremembo.
Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz
prejšnjega odstavka tega člena.
Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
15. člen

Za gradnjo, ko se na mestu odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj parcele, zgradi
nov objekt, se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine
objekta v 14. členu tega odloka.
16. člen
V primeru, ko je objekt v lasti več lastnikov, se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za celotni
objekt. Tako izračunani komunalni prispevek se med posamezne lastnike razdeli z upoštevanjem lastniškega
deleža, evidentiranega v zemljiški knjigi.

14

URADNE OBJAVE Občine Tabor
Št. 6/2016 | 20. 12. 2016
17. člen
Komunalni prispevek se ne plača:
-

za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
za gradnjo mrliške vežice,
za gradnjo objektov, namenjenih gasilski dejavnosti,
za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
18. člen

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

9)

Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka občinska uprava Občine Tabor
z odločbo.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, izda
občinska uprava odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni
dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zahtevku zavezanca oz. obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja
mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi
zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega
prispevka.
Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno
vrsto komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, izda občinska uprava odločbo po uradni dolžnosti.
Zoper odločbo iz 1. odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Tabor. Župan odloči o
pritožbi v roku 30 dni.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno
gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti
odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno
vrsto komunalne opreme oz. jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30
dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.
V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka,
vendar tako, da posamezni obrok ni nižji od 100,00 EUR mesečno. O možnosti obročnega odplačevanja
odloči župan na predlog zavezanca, kateremu je bila izdana odločba po uradni dolžnosti. V primeru
obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v pogodbi o
obročnem plačilu komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.
19. člen

1)
2)

Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na
odmerjeno komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
Komunalni prispevek ne vključuje gradnje priključkov. Le-te zagotovi investitor sam oz. na lastne stroške.
20. člen

1)

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev
pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.

2)

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga
vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
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21. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega
dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega
komunalnega prispevka v višini, kot mu je bil odmerjen.
22. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne
opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov
občinskega proračuna.
23. člen
1)

2)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter
podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju
Občine Tabor (Ur. list RS, št. 99/2011) ter sklep Občinskega sveta Občine Tabor z dne 24. 10. 2011.
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka in vloge za odmero komunalnega prispevka, s katerim
občina razpolaga v času uveljavitve tega odloka, se obravnavajo po tem odloku.
24. člen

Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in prične veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 35101-1/2016-1
Datum: 19. 12. 2016
Župan Občine Tabor
Anton GROBLER l.r.
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PRILOGA 1: Enote urejanja prostora

ime EUP

TABELA 1:
oznaka EUP
ONR

Črni Vrh

ČR01

SK

Območje državnega
prostorskega akta
Območje državnega
prostorskega akta

DPA01

PC

DPA02

Dragopolje

DR01
DR02
DR03
DR04
DR05
DR06
DR07
DR08
HU01

VC
K1,
K2
A
SK
SK
SK
SK
SK
SK
SK
IK
IK
SK

Loke

HU02
KA01
KA02
KA03
KA04
KA05
KA07
LO01

ZS
CD
SK
SK
IG
IK
O
SK

Loški vrh (Vinogradi)

LO02
LO03
LV01

CD
CD
SK

MI01
MI02

BT
IG

MI14
MI15
MI16
MI17
MI03 - MI13

CD
CD
CD
BT
Av

OJ01
OJ02

SK
SK

Hudimarje

Kapla

Miklavž pri Taboru

Miklavž pri Taboru
(počitniške hiše)
Ojstriška vas
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velikost parcele
Min.
2
m
Stanov.
500
Nestanov.

Stanov.
Nestanov.

500

Max. m

2

1000
2000

800
2000

Velikost poljubno spreminja

Stanov.
500
800
Nestanov.
2000
Prosti čas rekreacija
Gasilski dom
Stanov.
500
800
Nestanov.
2000
Prilagojeno potrebam objektov
Čistilna naprava
Stanov.
500
1000
Nestanov.
2000
Namen vzdrž. oz. post. koče
Stanov.
500
800
Nestanov.
2000
Prilagaja funkciji objekta
Skladišče lesa in objekti za lesne
odpadke
Namen vzdrž. oz. post. koče
Razgledni stolp
Prilagaja funkciji objekta
Stanov.
300
Nestanov.
Stanov.
500
Nestanov.

600
1000
1000
2000
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Odprt prostor občine

Površine cest

Posavsko hribovje razpršena poselitev
Pondor

Pretežno stanovanjska
gradnja v okviru razpršene
poselitve
Savinjska dolina - razpršena
poselitev
Tabor

Varovalni gozdovi
Vindija

OJ03
OJ04
OJ05
OJ06
OP01 - OP13

SK
SK
SK
IG
VC

PC01
PC02
PC03
PC04
PH01 – PH71

K1,
K2
G
PC
PC
PC
PC
A

PO01
PO02
PO03

SK
SK
SS

PO04
ST01 – ST37

SS
As

SD01 - SD88

A

TA01
TA02
TA03
TA04
TA05
TA06
TA07
TA08
TA09

SS
CU
SS
SS
SS
SS
SS
ZK
SS

TA10
TA11

SS
SS

VG01 - VG06
VI01

G
SS
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Prilagojeno potrebam objektov
Vodna zemljišča
Razpršena gradnja
Gozd

Stanov.
500
Nestanov.
Stanov.
500
Nestanov.
Stanov.
500
Nestanov.
LN PONDOR JUG
Stanov.
500
Nestanov.
Stanov.
Nestanov.
Stanov.
Nestanov.

2000
1000
2000
800
2000
1000
2000

500

1000
2000
500
800
PRILAGAJA
POTREBAM
OBJEKTA

POKOPALIŠČE
OPPN TABOR JUG – NČRT
PARCELACIJE
Stanov.
500
Stanov.
500
800
Nestanov.
PRILAGAJA
POTREBAM
OBJEKTA
VAROVANI GOZDOVI
Stanov.
500
Nestanov.

800
2000

