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POVPRAŠEVANJE – 

Terjatve občin na podlagi dokončnih (pravnomočnih) odločb o odmeri komunalnega 

prispevka 

 

 

Občina članica nas je obvestila, da ima precej terjatev do dolžnikov, ki občini dolgujejo na 

podlagi dokončnih (pravnomočnih) odločb o odmeri komunalnega prispevka, nekatere 

terjatve iz teh odločb so tudi že zastarale. 

 

Ker domnevajo, da se veliko slovenskih občin srečuje s podobnimi problemi, prosijo za nekaj 

odgovorov na naslednja vprašanja: 

1. Ali pričnete s postopkom upravne izvršbe s sklepom, ki ga izda občinska uprava, oziroma ali 

obveznosti izterjate kar na podlagi samih odločb o odmeri komunalnega prispevka, opremljenih 

s klavzulama pravnomočnosti in izvršljivosti?  

2. Ali predloge izvršbe vlagate preko portala E-carina?  

3. Ali obveznosti iz odločb o odmeri komunalnega prispevka, ki so zastarale odpišete? 

4. Kdaj štejete, da je zadeva zastarala, ali 10 let od pravnomočnosti (dokončnosti) odločbe o 

komunalnem prispevku ali 10 let od pravnomočnosti (dokončnosti) sklepa o dovolitvi izvršbe?  

5. Ali občine nasploh zastarane obveznosti do dolžnikov odpisujete? 

 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

LITIJA 

1. Predloge za izvršbo vlagamo preko portala eCarina  

https://ecarina.carina.gov.si/wps/portal/ecarina/, potem ko opomini ne zaležejo. Odločitev v 

pisni obliki sprejme župan, občinska uprava pa na podlagi te odločitve vloži predlog za 

izvršbo preko portala eCarina. Sklep o izvršbi izda CURS (143. člen ZDavP-2), in sicer na 

podlagi izvršilnega naslova (146. člen ZDavP-2 v povezavi s 156. členom istega zakona).  

2. Da.  

3. Odpis obveznih dajatev ni mogoč (četrti odst. 77. čl. ZJF: "(4) Kot dolgovi po tem členu se ne 

štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.").  

4. 10-letni absolutni zastaralni rok po našem mnenju teče od izvršljivosti odmerne odločbe.  

5. Odpis je mogoč, če je v skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF: "(3) Pristojni minister v 

soglasju z ministrom, pristojnim za finance, oziroma župan, lahko do višine, določene v zakonu, ki 

ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski 

proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v 

nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve 

ni mogoče izterjati."  
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MESTNA OBČINA PTUJ 

V zvezi s postavljenimi vprašanji in dilemami vam posredujem naslednje odgovore in 

pojasnila:  

 

1. Za začetek upravne izvršbe ni potreben dodaten sklep občinske uprave. Z vidika notranje 

organizacije pa pobudo za izvršbo poda uslužbenec, ki vodi zadevo (torej oseba, ki ima pri 

sebi odločbo o odmeri komunalnega prispevka), in sicer po tem, ko je obveščen o neplačanih 

terjatvah s strani finančne službe.  

2. Postopek upravne izvršbe za denarne terjatve se v skladu z zakonom lahko vodi izključno 

preko portala e-carina.  

3. Kadar obveznost zastara, ne pomeni, da je prenehala in jo dolžnik še vedno lahko veljavno 

prostovoljno izpolni oz. jo je načeloma še mogoče unovčiti v okviru pobotanja s terjatvijo, ki 

je obstajala, ko obveznost še ni zastarala. V zvezi z odpisi terjatev pa je potrebno upoštevati 

Zakon o javnih financah (77. člen) in morebitni občinski odlok ali drugi akt v zvezi s tem (pri 

nas je to Odlok o proračunu).  

4. Za zastaranje se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, pri čemer ni pomemben 

samo zastaralni rok, pač pa tudi določila o zadržanju in pretrganju zastaranja (2. in 3. odsek 

določil o zastaranju). Če zastaranje ni pretrgano ali zadržano, terjatev iz naslova odločbe o 

odmeri komunalnega prispevka zastara v 10-ih letih od dneva, ko je odločba pravnomočna 

in izvršljiva. Sklep o dovolitvi izvršbe je dejanje upnika, na podlagi katerega se zastaranje 

pretrga in zato začne teči znova, in sicer ko je postopek izvršbe končan.  

5. Zastarane obveznosti odpisujemo samo, kolikor ni mogoče priti več do poplačila s 

prostovoljnim plačilom ali unovčenjem, in sicer pod pogoji 77. člena Zakona o javnih 

financah in upoštevajoč omejitve v občinskem Odloku o proračunu. 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

V Mestni občini Maribor se s takšnimi problemi ne srečujemo. Odločba o odmeri 

komunalnega prispevka je po izstavitvi veljavna šest mesecev, po preteku veljavnosti lahko 

investitor zaprosi za obnovitev odločbe.  

Če komunalni prispevek ni poravnan Upravna enota Maribor ne izda gradbenega 

dovoljenja. 

 


