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ZADEVA: 
 

Predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za 
oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu 
komunalnega prispevka 
(obravnava in sprejem) 

PRAVNA PODLAGA:  20. člen statuta občine Žalec (Uradni list RS 
št. 29/13, 23/17)  
 

NAMEN:  Sprejem predloga Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za 
oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu 
komunalnega prispevka 

OCENA STANJA: Sedanji Pravilnik o kriterijih za oprostitve in 
olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega 
prispevka dovoljuje da se lahko komunalni 
prispevek plača v največ 36-ih mesečnih 
obrokih, prav tako so v Pravilniku predvideni 
nekateri načini zavarovanja, ki so se v praksi 
izkazali za težavne   

RAZLOGI ZA SPREJEM: S predlagano spremembo Pravilnika bo 
omogočeno obročno plačilo odmerjenega 
komunalnega prispevka v daljšem 
časovnem obdobju, kadar gre za 
novogradnjo objekta, ki je v javnem interesu. 
Iz Pravilnika je potrebno odstraniti tudi 
nekatere načine zavarovanja, ki so se v 
praksi izkazali za težavne oz. neizvedljive. 

 
PREDLAGATELJ:  

 
Župan Občine Žalec  
Janko Kos 
  

POROČEVALEC: Predlog odloka bo na seji obrazložila 
Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada za 
prostor in gospodarstvo  

DELOVNO TELO, KI OBRAVNAVA AKT 
OZIROMA GRADIVO IN POROČA 
OBČINSKEMU SVETU: 

Predlog odloka bo na svoji seji obravnaval 
Odbor za  prostor in gospodarstvo. 
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OBČINSKEMU SVETU 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  PRAVILNIKA O  
                 KRITERIJIH ZA OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PRI ODMERI IN PLAČILU    
                 KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 
 
V prilogi vam skladno z določilu 1. odstavka 25. člena poslovnika Občinskega sveta občine 
Žalec (Uradni list RS št. 52/99, 43/00, 63/01, 112/03, 82/04, 16/05, 55/10) posredujemo 
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave 
pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za obravnavo na seji Občinskega sveta, ki bo dne 
16. junija 2021.  
 
Predlog pravilnika bo na seji občinskega sveta obrazložila Darja Dobrajc Lukman, vodja Urada 

za prostor in gospodarstvo.  

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka  obravnava in 

sprejme v predloženem besedilu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Na podlagi  4. odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/2013) je 
Občinski svet Občine Žalec na seji dne _____________ sprejel 
 

 

PRAVILNIK 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za oprostitve in olajšave pri 

odmeri in plačilu komunalnega prispevka 

 
 
 
1. člen 

 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri 
odmeri in plačilu komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 40/2013, 63/2013, 92/2013, 
67/2016) (v nadaljevanju: Pravilnik). 
 

2. člen 
 

V Pravilniku se dopolni 7. člen tako, da se doda točka c.)  1. odstavka, ki se glasi:  
 
»c.) kadar je odmerjen komunalni prispevek za novogradnjo objekta v višini najmanj 
250.000,00 €, se lahko komunalni prispevek plača v največ 60 mesečnih obrokih, če gre za 
novogradnjo objekta, ki je v javnem interesu.« 
 
 

3. člen 
 

2. odstavek 11. člena Pravilnika se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
 
»(2) Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga na enega od naslednjih načinov: 

- z zastavo bremen prostega nepremičnega premoženja (ustanovitev hipoteke na 
bremen prosti nepremičnini) 

- z bančno garancijo, izdano v korist Občine Žalec 
- s poroštvom fizičnih oseb. 
Stroški izvedbe zavarovanja (stroški cenitev, notarski stroški idr.) bremenijo dolžnika.« 
 

4. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Št. Žalec, 16.junij 2021 
 
 
                                                                                                             Župan 
                                                                                                        Občine Žalec 
                                                                                                          Janko Kos  

 

 

 



Obrazložitev: 

 

Veljavni Pravilnik o oprostitvah in olajšavah pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka (v 
nadaljevanju: Pravilnik) v 7. členu predvideva možnost obročnega plačila odmerjenega 
komunalnega prispevka in sicer:  
 

a) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, kot so novogradnje, 
rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ipd. se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača 
v največ 36 mesečnih obrokih, s tem, da višina posameznega obroka ne sme biti 
manjša od 250 €. 

b) Kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na 
novo komunalno opremo po uradni dolžnosti, se lahko odmerjeni komunalni prispevek 
plača v največ 36-ih mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme 
biti manjša od 30 €. 

 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo Pravilnika se dodaja točka c.) ki bo omogočila 
odplačilo komunalnega prispevka za novogradnjo objekta, odmerjenega v višini najmanj 
250.000,00 €, v največ 60 mesečnih obrokih, če gre za novogradnjo objekta, ki je v javnem 
interesu.  
Na ta način poskušamo spodbuditi morebitne zasebne partnerje h gradnji objektov v javnem 
interesu (primer javno-zasebnih partnerstev za gradnjo objektov kot so npr. vrtci, dom 
upokojencev ipd.) 
 
S predlagano spremembo in dopolnitvijo Pravilnika se črtajo nekateri načini zavarovanja 
plačila obročnega obveznosti odmerjenega komunalnega prispevka, ki so določeni v 11. členu 
Pravilnika, ki so se v praksi izkazali za bolj rizične oziroma celo neizvedljive.  
Predlaga se, da se črtajo naslednji načini zavarovanja: 
 

- zastava vrednostnih papirjev, kapitalske naložbe ipd. in se ohrani le možnost načina 

zavarovanja z zastavo bremen prostega nepremičnega premoženja (ustanovitev 

hipoteke na bremen prosti nepremičnini) 

- zavarovanje pri zavarovalnici, ki se je v praksi izkazalo za neizvedljivo, saj 
zavarovalnice v večini takšnih zavarovanj ne ponujajo. 

 
Še vedno se ohranja možnost zavarovanja z bančno garancijo, izdano v korist občine ter 
poroštvo fizičnih oseb, kadar vrednost odmerjenega komunalnega prispevka ne presega 
10.000 €. 
 
 
 
 
Pripravila: 
 

 

 

 

 

 


