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Številka: 034-/2021/1 

Datum:  24. 3 . 2021 

 

OBČINA 

 

Zadeva: Vprašanje občine in zbir odgovorov občin 

 

Vprašanje občinam:  

 
Prejeli smo prošnjo občine, ki želi izkoristiti možnost posveta z ostalimi občinami pri posameznih vprašanjih, preko 
ZOS, saj se gleda na široko področje obsega del in veljavno zakonodajo nenehno srečujemo z raznimi vprašanji. 
 
Zato prosijo, da vam posredujemo nekaj vprašanj:  
 

1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo nadomestno gradnjo 
ter kaj pod tem pojmom razumejo?  

 
2. CENE KOMUNALNIH STORITEV: Kako obračunavajo storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi čistilnimi napravami :  

• v primerih, ko objekti nimajo niti greznice – ali v tem primeru sploh obračunajo storitev, ki se v bistvu 
ne izvaja, 

• v primerih, ko na objektu ni merjena poraba vode in objekt ni naseljen (določila uredbe so jasna, 
ampak po našem mnenju neustrezna – 36 m3 ?), 

• ali v primeru čiščenja na skupni komunalni čistilni napravi obračunavajo enotno višino omrežnine za 
storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, 
kot za čiščenje odpadne vode in javne kanalizacije in s tem izdelajo skupni elaborat, ki je podlaga za 
sprejem predloga cene oz. ločeno pripravljajo elaborata ter s tem povezno oblikujejo ločeno ceno. 

 
3. POGREBNA DEJAVNOST: Vprašanje se nanaša na ureditev možnosti izvajanja poslovitve pokojnika v domačem 

okolju v primeru naselij, ki spadajo v območje z mrliško vežico, in s tem zapadejo  zakonskim določilom, da 
pokojnik ne sme ležati doma. 
Porajajo se številne želje v primerih žarnih pokopov v naseljih, ki so vezane na isto pokopališče z mrliško 
vežico, da svojci želijo zadnje slovo od pokojnika v domačem okolju.  

            Prosimo za mnenje in morebitne rešitve. 
 

4. NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto tudi negativno vrednost 
rasti cen življenjskih potrebščin. 

 

Za vaše čas in odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. 

 

 

 

 

Zbir prejetih odgovorov 
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OBČINA 1 

V skladu z ZUreP-2 je konec decembra 2020 sprejet nov odlok: 

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju Občine (Ur. l. RS, št. 200/20). 

 

Odgovor na vaše vprašanje pod  

1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo 

nadomestno gradnjo ter kaj pod tem pojmom razumejo?  

 

Če stranka dokaže, da je obstoječi dotrajani objekt predviden za odstranitev legalno zgrajen  

(ima gradbeno dovoljenje ali je zgrajen pred letom 1967, kar hipotetično pomeni, da je plačan 

komunalni prispevek), 

se ga upošteva pri odmeri komunalnega prispevka za predvideno novogradnjo objekta na isti 

lokaciji. 

To pomeni, da se za obstoječi objekt odmeri komunalni prispevek in znesek se odšteje od 

odmerjenega komunalnega prispevka za novogradnjo. 

V primeru, da je tako izračunan komunalni prispevek manjši od nič,  

stranka ne plača komunalnega prispevka,  

vendar občina ne vrača razlike med komunalnim prispevkom odmerjenim za obstoječo stavbo in 

komunalnim prispevkom za novo stavbo.   

 

 

OBČINA 2 

Pri določitvi vrednosti točke za odmero NUSZ se negativna vrednost spremembe višine življenjskih 

stroškov ne upošteva v tekočem letu, upošteva se pa v naslednjem letu. 

 

OBČINA 3 

1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo 

nadomestno gradnjo ter kaj pod tem pojmom razumejo?  

Kadar gre za odstranitev objekta (elaborat rušitve) in novogradnjo na isti parceli, takrat stari objekt 

upoštevamo pri izračunu. 

 

4. NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto tudi 

negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin. 

Nusz imamo že nekaj let enak. 

 

OBČINA 4 

Na občini imamo pri odmeri NUSZ v odloku navedeno: 

»Vrednost točke je vezana na indeks rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad 

RS, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom za katero se nadomestilo odmerja, v 
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primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta, če je indeks pozitiven. V primeru, da je indeks 

negativen ostane vrednost točke enaka prejšnjemu letu.  

Župan do 30. novembra tekočega leta z ugotovitvenim sklepom revalorizira vrednost točke za 

ugotovljeni indeks in ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.« 

 

Glede pogrebne dejavnosti pa ne vem kaj bi vam rekla. Zakonodaja je tu jasna. Pri nas imamo samo 

v enem primeru (tam ni mrliške vežice) dogovorjeno, da se en mali muzejček za čas pogreba lahko 

uporabo tudi za mrliško vežico (seveda se ga za ta namen primerno uredi). Nimamo pa tega 

določenega v Pokopališkem redu (je samo dogovor). 

 

Toliko z moje strani in iz mojih področij. 

OBČINA 5 

 

podajamo odgovore oz naše razmišljanje v zvezi s postavljenimi vprašanji. Odgovori so napisani 

pod vprašanji. 

 

1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo 

nadomestno gradnjo ter kaj pod tem pojmom razumejo?  

 

Odg.: Po trenutno veljavni zakonodaji je mogoča le novogradnja ali rekonstrukcija, nadomestne 

gradnje pa ni več. Le v primeru – če je bil objekt poškodovan ali uničen v naravni ali drugi nesreči. 

Dovoljeno je vzpostaviti prejšnje stanje. Lega novega objekta mora biti enaka staremu, prav tako 

gabariti, oblika, namembnost in zunanjost objekta.  

Komunalni prispevek se obračuna kot razlika med porušenim in novim objektom. V obračun za 

porušen objekt se vzame površina, ki je predstavljala bivalni del porušenega objekta. Če je nov 

objekt večji od porušenega objekta se plača razlika.  

 

 

2. CENE KOMUNALNIH STORITEV: Kako obračunavajo storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami :  

• v primerih, ko objekti nimajo niti greznice – ali v tem primeru sploh obračunajo storitev, ki 

se v bistvu ne izvaja, 

Odg.: Na območju občine ni evidentiranih objektov, ki ne bi imeli, ne greznice oz ne bili priključeni 

na javno kanalizacijsko omrežje. 

 

• v primerih, ko na objektu ni merjena poraba vode in objekt ni naseljen (določila uredbe so 

jasna, ampak po našem mnenju neustrezna – 36 m3 ?), 

Odg.: V primeru, da poraba vode ni merjena se obračunava 50m3 / 1EO /  leto (velja za 

enostanovanjske stavbe), če objekt ni naseljen (nima prijavljenih prebivalcev) potem ni podlage za 

obračun. Normirana poraba 1,2 m2 na odjemno mesto velja pri oskrbi s pitno vodo (poraba v 

primeru oskrbe iz javnega vodovoda ali neustreznega vodomera). 
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• ali v primeru čiščenja na skupni komunalni čistilni napravi obračunavajo enotno višino 

omrežnine za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

čistilnimi napravami, kot za čiščenje odpadne vode in javne kanalizacije in s tem izdelajo skupni 

elaborat, ki je podlaga za sprejem predloga cene oz. ločeno pripravljajo elaborata ter s tem 

povezno oblikujejo ločeno ceno. 

Odg.: Elaborat se ne izdela ločeno, je pa v elaboratu posebej prikazana in izračunana cena 

(omrežnina in storitev javne službe) za čiščenje odpadne vode iz javne kanalizacije in posebej za 

čiščenje odpadne vode iz greznic in blata iz MKČN. Stroški pri omrežnini se v deležu razdelijo glede 

na obremenitev, zato cena ni enaka. 

 

3. POGREBNA DEJAVNOST: Vprašanje se nanaša na ureditev možnosti izvajanja poslovitve 

pokojnika v domačem okolju v primeru naselij, ki spadajo v območje z mrliško vežico, in s tem 

zapadejo  zakonskim določilom, da pokojnik ne sme ležati doma. 

Porajajo se številne želje v primerih žarnih pokopov v naseljih, ki so vezane na isto pokopališče z 

mrliško vežico, da svojci želijo zadnje slovo od pokojnika v domačem okolju.  

                Prosimo za mnenje in morebitne rešitve. 

 

            Odg.: v občini je v skladu z zakonodajo (ZPPDej) in Odlokom o pokopališkem redu (Uradni 

list RS, 74/2019) določeno, da pokojnik leži v mrliški vežici. Namreč vsa pokopališča v primestnih 

naselij razpolagajo in tudi mestno pokopališče razpolaga z mrliško vežico. Zato težav oz pobud 

občanov, da se slovo ne bi opravilo v domačem kraju ni. Prav tako je tudi v Odloku določeno, da je 

uporaba mrliških vežic obvezna. V skladu z ZPPDej in tudi odlokom pokopališča na območju 

mestne občine upravlja javno podjetje. 

 

Tudi pokop z žaro je mogoč na vseh pokopališčih. Prav tako se bo tudi na nekaterih primestnih 

naseljih pričelo urejati t.i. žarne zidove in tudi ureditev prostorov za raztros pepela. 

 

4. NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto tudi 

negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin. 

 

Odg.: občina je v letu 2020  upoštevala negativno vrednost cen življenjskih potrebščin in vrednost 

točke za izračun NUSZ za leto 2021 zmanjšala zaradi deflacije za 0,9 %. 

 

 

Za dodatna vprašanja oz poglobljeno debato smo na voljo. 

OBČINA 6 

 

1) KOMUNALNI PRISPEVEK 
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Pojem nadomestne gradnje imamo obravnavan v 12. členu Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine (Uradni list RS, št. 

200/2020), ki se glasi: 

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko pri odmeri komunalnega prispevka uveljavlja 

v preteklosti plačani komunalni prispevek za objekte, ki se odstranijo in se nahajajo znotraj 

stavbnega zemljišča, na katerem se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek. 

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj 

iz prejšnjega odstavka predložiti dokazila oziroma ustrezno dokumentacijo za odstranjene objekte, 

iz katere so razvidni podatki o zmogljivosti in namembnosti odstranjenega objekta in njegovi 

priključenosti na obstoječo komunalno opremo. O upoštevanju predloženih dokazil odloči organ 

občinske uprave Občine Črnomelj, pristojen za odmero komunalnega prispevka. 

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 

ne more uveljavljati preteklih vlaganj v primeru odstranitve nelegalno zgrajenega objekta. 

 

Na kratko, lahko se upošteva razlika, če gre za objekt, ki je legalno zgrajen. 

 

2) CENE KOMUNALNIH STORITEV 

Odgovor Komunale pošiljamo v prilogi. 

 

3) POGREBNA DEJAVNOST 

V občini se držimo zakonodaje in slovo od pokojnika izvajamo v mrliških vežicah. 

 

4) NUSZ 

Ne. Na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini (Ur. l. RS, št. 79/19) 

se vrednost točke revalorizira s količnikom, ugotovljenim na podlagi letnega povprečnega indeksa 

rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, za obdobje 

pred letom za katero se nadomestilo odmerja, v kolikor je količnik večji od ena. 

 

OBČINA 7 

 

pošiljam vam odgovor na 4. vprašanje: NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke 

za novo odmerno leto tudi negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin? 

 

občina pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto upošteva tudi negativno vrednost 

rasti cen življenjskih potrebščin. 

 

 

OBČINA 8 

 

1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo 

nadomestno gradnjo ter kaj pod tem pojmom razumejo?  
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Nadomestna gradnja je gradnja pri kateri se gabariti ne spreminjajo. Pri odmeri komunalnega 

prispevka v primeru nadomestne gradnje občina komunalni prispevek odmeri za razliko, 

nadomestne gradnje od obstoječe (v primeru, da investitor zgradi večji objekt, kot je bil tisti, ki se 

ga nadomešča), površina gradbene parcele pa se ne upošteva oz. je enaka nič.  

 

2. CENE KOMUNALNIH STORITEV: Kako obračunavajo storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami :  

• v primerih, ko objekti nimajo niti greznice – ali v tem primeru sploh obračunajo storitev, ki 

se v bistvu ne izvaja, 

• v primerih, ko na objektu ni merjena poraba vode in objekt ni naseljen (določila uredbe so 

jasna, ampak po našem mnenju neustrezna – 36 m3 ?), 

• ali v primeru čiščenja na skupni komunalni čistilni napravi obračunavajo enotno višino 

omrežnine za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

čistilnimi napravami, kot za čiščenje odpadne vode in javne kanalizacije in s tem izdelajo skupni 

elaborat, ki je podlaga za sprejem predloga cene oz. ločeno pripravljajo elaborata ter s tem 

povezno oblikujejo ločeno ceno. 

            Ne glede na ali je objekt priključek na kanalizacijsko omrežje, ali pa še uporablja nepretočno 

greznico zaračunavamo enotno ceno. 

 

3. POGREBNA DEJAVNOST: Vprašanje se nanaša na ureditev možnosti izvajanja poslovitve 

pokojnika v domačem okolju v primeru naselij, ki spadajo v območje z mrliško vežico, in s tem 

zapadejo  zakonskim določilom, da pokojnik ne sme ležati doma. 

Porajajo se številne želje v primerih žarnih pokopov v naseljih, ki so vezane na isto pokopališče z 

mrliško vežico, da svojci želijo zadnje slovo od pokojnika v domačem okolju.  

                Prosimo za mnenje in morebitne rešitve. 

               Občina Tišina se še ni srečala s takšnim primerom oz. željami, vse poslovitve od 

pokojnikov namreč potekajo v zato namenjenih mrliških vežicah.  

 

4. NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto tudi 

negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin.  

Negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin ne upoštevamo pri revalorizaciji vrednosti 

točke za novo odmerno leto. 

 

 

 

OBČINA 9 

 

1.        KOMUNALNI PRISPEVEK: Kako občine pri odmeri komunalnega prispevka obravnavajo 

nadomestno gradnjo ter kaj pod tem pojmom razumejo?  

      Na Občini upoštevamo vsa pretekla vlaganja v infrastrukturo ne glede na to ali gre za 

nadomestno gradnjo ali za rušenje obstoječega objekta in novogradnjo novega objekta na isti 
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parceli ali neposredni bližini, kot je bil (bo) porušen objekt. Pretekla vlaganja upoštevamo za vsako 

infrastrukturo posebej.  

   

2.        CENE KOMUNALNIH STORITEV: Kako obračunavajo storitve povezane z nepretočnimi 

greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami :  

     Pri interpretaciji odgovorov je pomembno vedeti, da je obračun storitev povezanih z greznicami, 

nepretočnimi greznicami in MKČN ločen na dva dela – omrežnino (fiksni del) in storitev čiščenja 

mulja (variabilni del glede na porabo vode).  

 

·         v primerih, ko objekti nimajo niti greznice – ali v tem primeru sploh obračunajo storitev, ki se 

v bistvu ne izvaja,  

          V teh primerih se storitev omrežnine ukine šele na podlagi uradnega zaznamka, ki temelji na 

terenskem ogledu, kateri nedvoumno izkazuje, da greznica ne obstaja in ne nastajajo odpadne 

vode.  

 

·         v primerih, ko na objektu ni merjena poraba vode in objekt ni naseljen (določila uredbe so 

jasna, ampak po našem mnenju neustrezna – 36 m3 ?),  

        V primeru, ko objekt nima merjene porabe vode in na njem ni prijavljenih stalnih ali začasnih 

prebivalcev obračunavamo omrežnino, ne pa storitve čiščenja (greznica obstaja, vendar storitve ne 

koristijo).  

 

·         ali v primeru čiščenja na skupni komunalni čistilni napravi obračunavajo enotno višino 

omrežnine za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 

čistilnimi napravami, kot za čiščenje odpadne vode in javne kanalizacije in s    tem izdelajo skupni 

elaborat, ki je podlaga za sprejem predloga cene oz. ločeno pripravljajo elaborata ter s tem 

povezno oblikujejo ločeno ceno.  

        Elaborata se pripravljata ločeno, posledično sta tudi ceni oblikovani ločeno.  

   

3.        POGREBNA DEJAVNOST: Vprašanje se nanaša na ureditev možnosti izvajanja poslovitve 

pokojnika v domačem okolju v primeru naselij, ki spadajo v območje z mrliško vežico, in s tem 

zapadejo  zakonskim določilom, da pokojnik ne sme ležati doma.  

           Porajajo se številne želje v primerih žarnih pokopov v naseljih, ki so vezane na isto 

pokopališče z mrliško vežico, da svojci želijo zadnje slovo od pokojnika v domačem okolju.  

                Prosimo za mnenje in morebitne rešitve.  

  Mrliška vežica je obvezna na vseh pokopališčih v občini. Na pokopališčih, kjer je mrliška vežica, se 

pokojnega prenese v mrliško vežico, kjer leži do pokopa. V primeru ustanovitve novega 

pokopališča se do izgradnje nove mrliške vežice uporablja mrliška                  vežica na dotedanjem 

pokopališču oziroma mrliška vežica centralnega pokopališča. Da bi pokojnik do pogreba ležal 

doma, ni dovoljeno.  

 

4.        NUSZ: ali občine upoštevajo pri revalorizaciji vrednosti točke za novo odmerno leto tudi 

negativno vrednost rasti cen življenjskih potrebščin.  
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DA, upošteva se vrednost točke iz predhodnega leta, ki se revalorizira z indeksom cen v obdobju 

enega leta na dan 1. januarja, katerega vodi statistični urad Republike Slovenije. V izračunu je 

seveda upoštevana tudi morebitna negativna rast indeksa cen.  

 

 

OBČINA 10 

 

1. KOMUNALNI PRISPEVEK: Upoštevamo prej odstranjen objekt. Nadomestna gradnja – objekt 

je po gabaritih, legi enak odstranjenemu objektu. 

2. CENE KOMUNALNIH STORITEV:  

-    Vsak objekt mora imeti ustrezno urejeno odvajanje odpadne vode. Ali ima greznico ali MKČN.  

Dejstvo pa je, da pri zelo starih objektih,  kjer nihče ne živi,  ni odvajanje in čiščenje urejeno, oz. ni 

greznice. Teh primerov je v Občini zelo malo.  Pri takih objektih se storitve ne zaračunavajo, če 

objekt nima vodovodnega priključka. 

-    V primeru, ko na objektu ni zagotovljeno merjenje porabe vode, se v skladu z Odlokom o oskrbi 

s pitno vodo v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/2016)  upošteva določilo 3. 

odstavkom 18. člena Uredbe MEDO. 

-    V občini še ne zaračunavamo storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi 

greznicami in malimi čistilnimi napravami. 

3. POGREBNA DEJAVNOST: Nimamo takih primerov, da bi svojci želeli poslovitev pokojnika v 

domačem okolju izven mrliške vežice. 

4. NUSZ: Upošteva se rast cen življenjskih potrebščin, neodvisno ali gre za negativno ali 

pozitivno rast. 

 

 

 

 


