
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 

OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  

Številka zadeve: 9000-0001/2018-9 
Datum: 14.02.2018 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 109/12, 
76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 9. in 17. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), 8. člena Pravilnika o 
merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in 10. in 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06-uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je 
občinski svet Občine Trzin dne 14. 2. 2018 na 24. redni seji sprejel naslednji 
 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU 
OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA NA OBMOČJU OBČINE 

TRZIN 
 
 

1. člen 

V Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/11) se v 
5. členu doda nov šesti (6) odstavek, ki se glasi: 
»(6) Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se pri vseh obstoječih objektih, ki še 
niso priklopljeni na javno kanalizacijsko omrežje za odvod odpadne vode parcelo Ap določi tako, da se 
površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Tako izračunana vrednost nadomesti 
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme 
(KPi) iz prvega odstavka tega člena.« 
Dosedanji šesti (6) in sedmi (7) odstavek postaneta sedmi (7) in osmi (8) odstavek. 
 
 

2. člen 

Za prvim (1) odstavkom 14. člena se dodajo nov drugi (2), tretji (3) in četrti (4) odstavek, ki se glasijo: 
»(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastniki obstoječih objektov komunalni 
prispevek za priklop na javno kanalizacijsko omrežje za odvod komunalne odpadne vode poravnajo 
največ v petnajstih (15) zaporednih mesečnih obrokih. Prvi obrok plača zavezanec v roku 30 dni od 
dokončnosti odločbe s katero mu je bil odmerjen komunalni prispevek, to je najkasneje 45. dan po 
prejemu odločbe, nato vsak naslednji mesec sledijo še preostali obroki. Znesek posameznega obroka ne 
sme biti manjši od 150,00 EUR. 
 
(3) V primeru, da se zavezanec iz drugega odstavka tega člena odloči za obročno plačevanje, o tem s 
pisno vlogo obvesti občino. Z občino tudi sklene ustrezno pogodbo o obročnem plačilu komunalnega 
prispevka. 
 
(4) Po sklenitvi pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka in plačilu prvega obroka občina 
izda izvajalcu javne gospodarske službe odvajanja odpadne komunalne vode Javnemu komunalnemu 
podjetju Prodnik d. o. o. iz Domžal potrdilo, da zavezanec izpolnjuje pogoje glede plačila komunalnega 
prispevka.« 



3. člen 

Tretji (3) odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gasilskih domov oziroma stavb za potrebe sistema 
zaščite, reševanja in pomoči, neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, 
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, 
katerih investitor je občina ali država oz. pravna oseba v lasti občine ali države.« 
 
 

4. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin. 
 
 
 
Številka: 24-5/2018     
                                                                                                                             
                                                                                                                            ŽUPAN: 
                                                                                                                        Peter LOŽAR  
  
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2018, z dne 15.02.2018, 

- arhiv, tu (2 x). 


