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PREDLOG ODLOKA: 
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH 
ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE ZAZIDAVE ČRNEC 
 
ter 
 
PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE ZAZIDAVE 
ČRNEC 
 
 
I. UVOD 
 
Predlagatelj: Župan Občine Prevalje 
 
Faza sprejemanja: Predlog - hitri postopek 
 
Pravna podlaga: - Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list 

RS, št. 117/04, 75/05, 80/07 in 95/07) 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) 

- 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) 

- 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) 

- 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 20.766,89 EUR. 

 

http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r03&p_predpis=PRAV8493
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200445&stevilka=2133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200447&stevilka=2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200462&stevilka=2851
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804


Obrazložitev: Občinska uprava je naknadno ugotovila določena neskladja med 
projektno dokumentacijo ter Odlokom o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za vodovod Črnec in Programom opremljanja 
vodovod Črnec, sprejetim na 15. redni seji dne 4.10.2012. S predlaganimi 
spremembami se ta neskladja odpravljajo. PZI projekta je bil namreč 
izdelan kasneje, v njem pa so uporabljeni drugačni podatki, kot so bili 
predvideni po prvotnem odloku in programu opremljanja, zato ju je bilo 
potrebno uskladiti s projektom. 

 
Zaradi izrednih potreb občine po čim prejšnjem pričetku z gradbenimi deli 
za izgradnjo vodovodnega sistema na območju Stražišča, zazidava 
Črnec, 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 
stavbnih zemljišč za območje zazidave 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: 

 


