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GENERALNI  SEKRETARIAT  VLADE
REPUBLIKE  SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: 

Predlog Uredbe o spremembah 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

  1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 154., devetega odstavka 216., sedmega odstavka 217., šestega 
odstavka 218. in šestega odstavka 248. člena, ter za izvajanje 154., 218. in zadnje alineje 
drugega odstavka 248. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah 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 in jo objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
– Predlog uredbe 
– obrazložitev

Prejmejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si),
– Ministrstvo za javno upravo (gp.mju@gov.si),
– Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si),
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si),
– Ministrstvo za infrastrukturo (gp.mzi@gov.si), 
– Služba Vlade RS za zakonodajo (gp.svz@gov.si),

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

V Uredbi 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 v nadaljnjem besedilu: Uredba) je bila 
ugotovljena očitna in nedvoumna napaka v drugem odstavku 30. člena Uredbe, kjer v enačbi 
manjkajo oklepaji. Napaka je nastala v končnem vladnem gradivu, saj je bila v vseh 
predhodnih gradivih (javna obravnava in medresorsko usklajevanje) enačba pravilno zapisana, 
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zato so vsa pridobljena mnenja ministrstev vezana na pravilen zapis enačbe. Ker se s
popravljeno enačbo spreminja vsebina, popravka ni možno odpraviti s tehničnim popravkom. 
Zaradi narave napake v enačbi je potreben takojšen sprejem sprememb in dopolnitev uredbe v 
izogib sprejemu napačnih občinskih odlokov in napačnega izračuna komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo. 

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Simon ZAJC,  minister, Ministrstvo za okolje in prostor
– Aleš PRIJON, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
– Barbara RADOVAN, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, 

Ministrstvo za okolje in prostor
– Luka Ivanič, vodja Službe za sistem okolja in prostora, Ministrstvo za okolje in prostor
– Tjaša Remic, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor
– Teja Baloh, podsekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS:
/

5. Kratek povzetek gradiva:
S predlagano uredbo se odpravljajo vsebinske napake v 30. členu 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 in 30/19 – popr). Prvenstveno je sprejem uredbe potreben zaradi napake v enačbi v 
drugem odstavku 30. člena, kjer manjkajo oklepaji. Hkrati s odpravlja tudi napačno sklicevanje 
v prvem odstavku 30. člena. 

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih 

treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije NE
c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij NE
d) okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

– na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
– na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna,
– na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40.000 EUR:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
– pristojnosti občin, 
– delovanje občin,
– financiranje občin.

DA

DA
NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
– Skupnosti občin Slovenije (SOS): NE
– Združenju občin Slovenije (ZOS):  NE
– Združenju mestnih občin Slovenije (ZMOS): NE

V javni obravnavi 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) je bila za izračun komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo navedena pravilna enačba, zato se smatra, da so občine in 
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združenja občin z njo seznanjene.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.) 
Gradiva ni treba objavljati na spletni strani, ker gre za urejanje notranje organizacije organov 
državne uprave.

Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: …………
V razpravo so bili vključeni: 

 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v
predlogu predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

SIMON ZAJC
Minister

Priloge:
– PRILOGA 1: Predlog Sklepa Vlade Republike Slovenije
– PRILOGA 2: Predlog spremembe uredbe
– PRILOGA 3: Obrazložitev
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PRILOGA 1:

Na podlagi tretjega odstavka 154., devetega odstavka 216., sedmega odstavka 217., šestega 
odstavka 218. in šestega odstavka 248. člena, ter za izvajanje 154., 218. in zadnje alineje 
drugega odstavka 248. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela 

S K L E P 

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah 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 in jo objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Stojan Tramte
GENERALNI SEKRETAR



5

PRILOGA 2:

       PREDLOG
            (EVA 2019-2550-0030)

Na podlagi tretjega odstavka 154., devetega odstavka 216., sedmega odstavka 217., šestega 
odstavka 218. in šestega odstavka 248. člena ter za izvrševanje 154., 218. in zadnje alineje 
drugega odstavka 248. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Vlada 
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah 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

1. člen

V Uredbi 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 in 30/19 – popr.) se v 30. členu v prvem odstavku v drugi 
alineji besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom »petega in šestega«.

V drugem odstavku se enačba spremeni tako, da se glasi:  
»KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn )) x psz(i)«.

2. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 

Ljubljana, dne 

EVA 2019-2550-0030

Vlada Republike Slovenije

Marjan Šarec

predsednik
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PRILOGA 3:

O B R A Z L O Ž I T E V

I. UVOD

1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za izdajo 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 (v nadaljevanju: nova uredba) so tretji odstavek 154., deveti 
odstavek 216., sedmi odstavke 217. in šesti odstavek 218. člen in šesti odstavek 248. Člena 
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

2. Rok za izdajo sklepa, ki ga je določil zakon
/

3. Obrazložitev predloga uredbe

S spremembo uredbe se odpravljata napaki v 30. členu. Prvenstveno se uredba sprejema 
zaradi napake v enačbi v drugem odstavku 30. 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 in 30/19 –
popr.) V enačbi manjkajo zunanji oklepaji. 

Hkrati se odpravlja tudi napačno sklicevanje v prvem odstavku 30. člena. 

III. PREDSTAVITEV PRESOJE POSLEDIC NA POSAMEZNA PODROČJA.

a) Posledice na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

Predlagano gradivo nima posledice na javnofinančna sredstva večj i  od 40 000 EUR. 
Obrazložitev je podana pod točko 7.b spremnega dopisa gradiva.

b) Posledice na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 
unije

Predlagano gradivo nima posledic na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije. Usklajevanje državnega prostorskega načrta s pravnim redom EU ni potrebno.

c) Administrativne posledice
Predlagano gradivo nima administrativnih posledic. 

č) Posledice na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost 
podjetij

Predlagano gradivo nima posledic na gospodarstvo. Višina komunalnega prispevka se zaradi 
določil nove uredbe ne bo spremenila. Določitev višine komunalnega prispevka še naprej ostaja 
v domeni občine, zato je višina komunalnega prispevka še naprej odvisna od odločitve 
posamezne občine. 
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d) Posledice na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike
Predlagano gradivo nima posledic na okolje kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike. 

e) Posledice na socialno področje
Predlagano gradivo nima posledic na socialno področje

f) Posledice na dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer na nacionalne dokumente 
razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna ter na razvojne dokumente Evropske 
unije in mednarodnih organizacij

Predlagano gradivo nima posledic na dokumente razvojnega načrtovanja.
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