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PREDLOG ODLOKA: 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH 
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE ZAZIDAVE ČRNEC 
 
I. UVOD 
 
Predlagatelj: Župan Občine Prevalje 
 
Faza sprejemanja: Predlog - hitri postopek 
 
Pravna podlaga: - Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 

70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-
ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-
43/13-8) 

- Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS; št. 110/02, 97/03 
Odl.US: U-I-152/00-23, 41/04-ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl.US: 
U-I-1/03-15, 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-
ZVMS, 111/05 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl.US: U-I-
286/04-46, 126/07, 57/09 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10-
ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/12, 110/13, 
22/14 Odl.US: U-I-313/13-86) 

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – 
"pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07) 

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – 
"uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07) 

- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS; št. 37/08, 
99/08, 18/13) 

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 88/12) 

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11, 
88/12) 

 
 
Finančne 
posledice: 

Na podlagi odloka bo občinska uprava po uradni dolžnosti izdala odločbe 
o komunalnem prispevku v skupni višini 23.788,59 EUR. 
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Obrazložitev: Občinska uprava je v sklopu projekta uravnoteženja vodovodnega sistema 
Mežiške doline izvedla dve investiciji in sicer izgradnjo javnega 
vodovodnega sistema na območju zazidave Stražišče ter Črnec. Občinski 
svet je za vsako od navedenih območij že sprejel samostojen odlok o 
podlagah za odmero komunalnega prispevka, ki pa končne uporabnike 
oziroma zavezance za plačilo komunalnega prispevka neenako 
obravnavata. S predlagano spremembo se količnika stroškov opremljanja 
m2 parcele objekta [Cp] in m2 neto tlorisne površine objekta [Ct] skušata 
čim bolj približati količnikom, uporabljenih v Odloku o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Stražišče. Zaradi zakasnelosti 
izvedbe investicije občinska uprava ni mogla razpolagati s končnimi 
stroški investicije ter tako posledično ni mogla dokončno razporediti 
stroškov, ki so podlaga za obračun komunalnega prispevka ter stroškov, 
ki bodo kriti iz občinskih sredstev.  
 
Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne 
opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije 
zagotovi njen namen, ki znašajo 204.095,56 EUR. Investicija bo 
sofinancirana v višini 85%  iz državnega proračuna, projektna 
dokumentacija bo krita iz proračuna občine, prav tako se iz proračuna 
občine krije del gradbenih del in sicer v skupni višini 20.782,74 EUR. 
Ostanek skupnih stroškov v višini 23.788,59 EUR bo občina financirala 
preko komunalnega prispevka. 
 
Zaradi izrednih potreb občine po čim prejšnjem zaključku projekta 
izgradnje vodovodnega sistema na območju Stražišča, zazidava Črnec, ki 
je hkrati pogojen z obračunom komunalnega prispevka, se v skladu s 
prvim odstavkom 85. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Prevalje 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 1/2008, 5/2011, 12/2013), 
predlaga sprejem odloka po hitrem postopku.  
 

Župan  občine predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje v sprejem naslednji 
 
predlog sklepa: Občinski svet Občine Prevalje sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje zazidave Črnec in Program opremljanja 
za območje Črnec. 
 
Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne 
veljati naslednji dan po objavi. 

 Župan Občine Prevalje 
dr. Matija TASIČ, l.r. 

 
 
 
 
II. BESEDILO ODLOKA in PROGRAMA OPREMLJANJA: 
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