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ZADEVA: Poročilo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja 
opremljenosti zemljišč s kanalizacijo 
 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka zaradi 
izboljšanja opremljenosti zemljišč s kanalizacijo na podlagi 11. in 16. člena Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijo komunalnih odpadnih vod, ki je bila zgrajena v obdobju 2008-2013 in bo 
zgrajena v obdobju 2014-2015 v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje 
na Gorenjskem, št. 1/14, 2/15, 3/15 in 4/15; v nadaljevanju: Odlok).  
 
Višina komunalnega prispevka je odvisna od tlorisne površine stavbišča, pomnoženega s 
faktorjem 1,5 (AParcela), neto tlorisne površine objekta (ATlorisna), cene opremljanja glede na 
površino parcele objekta (CPI) in cene opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe 
(CTI). Pri odmeri komunalnega prispevka se upoštevajo podatki iz uradnih evidenc (Register 
nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenija, Zemljiška knjiga).  
 
Do vključno 30. 11. 2016 je bilo skupaj izdanih 870 odločb o odmeri komunalnega 
prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišč s kanalizacijo. Podrobnejša razdelitev po 
naseljih je razvidna iz priložene Tabele 1. Odločbe se izdajo lastnikom stavb glede na 
lastniški delež oziroma posamezni del stavbe (stanovanjski, poslovni, industrijski,…). Za en 
objekt je tako lahko izdanih več odločb. Pri večstanovanjskih stavbah je lahko izdanih 
tudi deset odločb ali več, odvisno od števila lastnikov posameznih delov stavbe. Trenutno je 
za večstanovanjsko stavbo v Cerkljah v pripravi 68 odločb, ki bodo izdane lastnikom 
posameznih delov stavbe. 
 
Skladno z določili 16. člena Odloka zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem 
(celotnem) znesku ali v največ dvajsetih (20) zaporednih mesečnih obrokih. Zavezanec 
občino pisno obvesti, v koliko obrokih (največ 20) bo plačal komunalni prispevek, nato z 
občino sklene ustrezno pogodbo (Pogodba o obročnem plačilu komunalnega prispevka).  
 
Več kot polovica zavezancev znesek odmerjenega komunalnega prispevka poravna v celoti v 
enkratnem znesku. Okvirno 39 % zavezancev se odloči za obročno plačilo. Na podlagi 
vloge za sklenitev pogodbe o obročnem plačilu komunalnega prispevka se z zavezancem 
sklene pogodba o obročnem plačilu komunalnega prispevka. Pogodbe se sklenejo po 
pravnomočnosti izdane odločbe. Večina vlog za obročno plačilo komunalnega prispevka je 
podana za plačilo na 20 obrokov (cca 42 %), okvirno 10 % zavezancev se odloči 
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za plačilo na 10 obrokov, preostali se odločijo za manjše število obrokov. Podrobnejša 
razdelitev je razvidna iz priložene Tabele 2. 
 
V primeru zamude s plačilom komunalnega prispevka na podlagi izdanih odločb oziroma 
sklenjenih pogodb finančna služba Občine Cerklje na Gorenjskem izda zavezancem prvi 
opomin za neplačilo komunalnega prispevka. V primeru neporavnanja obveznosti na 
podlagi prvega opomina finančna služba izda zadnji opomin pred prisilno izterjavo. 
Večina zavezancev po prejemu opomina obveznosti tudi poravna. V nasprotnem primeru 
finančna služba poda predlog za izvršbo. Podatki o izdanih opominih in izvršbah so razvidni 
iz Tabele 1. 
 
Priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje se izvaja postopoma po posameznih naseljih, 
glede na lego naselja, najprej naselja bližje centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik  
(Lahovče, Vopovlje, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem,…). Odločbe o 
odmeri komunalnega prispevka so po večini izdane za naselja Lahovče, Vopovlje, Spodnji 
Brnik in Zgornji Brnik, sedaj se izdajajo odločbe na območju Cerkelj. V posameznih primerih 
lahko odločbe še niso bile izdane. Tu gre predvsem za primere nerešenih lastniških zadev ali 
za lokacije, kjer kanalizacija še ni dokončno zgrajena in priključitve še niso možne, oz. če je 
ugotovljeno neskladje rabe objekta z dejansko rabo v naravi in podobno. V teh primerih se 
odločbe izdajo naknadno, ko so za to izpolnjeni pogoji.  
 
Kanalizacijski priključek se lahko izvede le na osnovi soglasja o priključitvi, ki ga izda 
upravljavec javne kanalizacije Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.. Upravljavec izda 
soglasje za priključitev za posamezni objekt, ko s strani Občina Cerklje na Gorenjskem 
prejme izvod odločbe o komunalnem prispevku. Izvod odločbe se upravljavcu posreduje po 
pravnomočnosti odločbe in po plačilu komunalnega prispevka (oz. po plačilu prvega obroka 
plačila komunalnega prispevka) ter ko občina prejme kopijo gradbenega dovoljenja za 
stavbe, zgrajene po letu 1967. Seznam števila izdanih soglasij in izvedenih priključitev po 
naseljih je razviden iz Tabele 1.  
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Prilogi:  

1. Tabela 1 – Komunalni prispevek in priklopi na kanalizacijsko omrežje  

2. Tabela 2 – Obročno plačilo komunalnega prispevka 


