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19. redna seja Občinskega sveta 
 

gradivo k točki AD 4. 

 
OSNUTEK: Osnutek odloka  o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju občine Nazarje. 
 
PRAVNA PODLAGA:  

 Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 57/2012), 

 Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 80/2007), 

  Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 117/2004, 75/05, 80/07  
95/2007)in  

 16. člen Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 2/2011-UPB-1in 11/2012) 
 
 
PREDLAGATELJ: Majda PODKRIŽNIK, županja 
 
Obrazložitev: 
Občinski svet je Osnutek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Nazarje obravnaval in sprejel na 18. redni seji 
Občinskega sveta dne 15. 11. 2012. V osnutek odloka so bile vnesene spremembe in dopolnitve iz 
obravnave. Dopolnili so se 4., 6., 7., 9., 16. In 18. člen.  
 
Zaradi odprave nejasnosti pri obračunu komunalnega prispevka  za toplovodno omrežje je v predlogu 
odloka dodan nov člen, ki natančno definira obračunavanje komunalnega prispevka ob novi 
priključitvi na toplovodno omrežje. Nov člen se umesti za 21. členom osnutka odloka in je tako 22. 
člen; ostali členi odloka se pomaknejo za mesto nižje.  
 
22. člen se glasi: 
 
(1) Oskrba s toplovodom spada med izbirno gospodarska javno službo. 
(1) Komunalni prispevek se za oskrbo s toplovodom odmeri v primeru, kadar je iz projektne 
dokumentacije razvidno, da se investitor namerava priključiti na toplovodno omrežje. 
(2) V kolikor iz projektne dokumentacije ni razvidno, da se želi investitor priključiti na toplovodno 
omrežje, se komunalni prispevek za toplovod ne zaračuna, razen na območjih (glej OPPN), kjer je 
priključitev obvezna. 
(3) V kolikor se želi investitor naknadno priključiti na toplovodno omrežje, je dolžan dostaviti 
projektno dokumentacijo oziroma podatke o neto tlorisni površini objekta, površini parcele in vrsti 
objekta, na podlagi katerih se mu odmeri komunalni prispevek za toplovod. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200780&stevilka=4136
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200795&stevilka=4748


(4) S plačanim komunalnim prispevkom za toplovod dobi investitor pravico do priključitve na 
toplovodno omrežje. 
(5) Koncesionar je dolžan pred priključitvijo novega uporabnika oz. investitorja na toplovodno omrežje 
od njega zahtevati potrdilo o plačanem komunalnem prispevku za toplovodno omrežje. 
(7) V kolikor bodoči uporabnik oz. investitor koncesionarju ne predloži potrdila o plačanem 
komunalnem prispevku za toplovodno omrežje, priključitev ni dovoljena. 
 
V času do priprave gradiva za 19. redno sejo Občinskega sveta ni bilo vloženih amandmajev na odlok.  
 
Predlagamo, da občinski svet predlog obravnava in sprejme naslednji sklep: 
 
 
 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Sprejme se Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju občine Nazarje.  
Glasovanje: ZA je glasovalo ……. članov, PROTI je glasovalo……. članov.  
 

 
 
 


