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NASLOV GRADIVA: Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo 
razglednega stolpa »Debenec« 

Občinska uprava Občine Mirna 
Gradivo pripravil: 

Pristojno delovno 	Odbor za okolje in prostor 
telo: 

Gradivo predlaga: 	Dušan Skerbiš, župan 

Poročevalec: 	Davorin Fink, 
uradniški naziv: 	višji svetovalec II 

Priloge: 
dopis UE Trebnje 
predlog Sklepa 



ZADEVA: Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za 
gradnjo razglednega stolpa »Debenec« 

Pravna podlaga 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 — ZVO-1B, 108/09, 80/10 
— ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 — odl. US, 14/15 — 
ZUUJF0 in 61/17 — ZUreP-2) in 23. člen Odloka o programu opremljanja in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna (UGSO, št. 10/2017) ter vloga za 
izračun komunalnega prispevka za gradnjo razglednega stolpa »Debenec«, so pravna 
podlaga županu za predlog Sklepa oprostitve plačila komunalnega prispevka, ki ga poda 
občinskemu svetu. 

Ocena stanja 

Investitor - Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna načrtuje gradnjo gradbeno 
inženirskega objekta - razgledni stolp (24122 po CC-SI) s štirimi razglednimi ploščadmi 
povezanimi s stopnicami. Zgornja ploščad bo pokrita s transparentno streho. Višina objekta 
znaša 33,83 m. 

Objekt bo lociran na zemljišču s parc. št. 2012/11 k.o. Staro Zabukovje. 

Razlogi za sprejem 

Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst 
ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če 
gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet. 

Finančne posledice 

$ sprejemom predloga sklepa bodo nastale finančne posledice na proračun Občine Mirna. 
Občina je dolžna oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov 
občinskega proračuna. Višina oproščenih sredstev znaša 4.371,64 EUR . 

pripravil: 
Davorin Fink 
višji svetovalec II 



PREDLOG 

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 — 
ZVO-1B, 108/09, 80/10 — ZUPUDPP, 43/11 — ZKZ-C, 57/12, 57/12 — ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 — odl. US, 14/15 — ZUUJFO in 61/17 — ZUreP-2) in 23. člena Odloka o programu 
opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna (UGSO, 
št. 10/2017) je Občinski svet Občine Mirna na 2. redni seji, dne 18.12.2018 sprejel 

SKLEP 
o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo razglednega stolpa »Debenec« 

 

Investitorici: Občini Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, se za novogradnjo razglednega 
stolpa »Debenec«, na podlagi projektne dokumentacije PGD št. 04/17, ki ga je v novembru 
2017 izdelalo podjetje ARHITEKT Jože Cugelj s.p., Spomeniška ulica 11, 8233 Mirna, oprosti 
plačila komunalnega prispevka. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 	dalje. 
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ZADEVA: Zahteva za odmero komunalnega prispevka 

Pri tukajšnjem upravnemu organu ste podali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za 
novogradnjo razglednega stolpa »Debenec« na parc. št. 2012/11 ko. 1416 Staro Zabukovje. 

V smislu 3. odstavka 116. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017 in 72/2017 — popr.) 

vam pošiljamo izvod vodilne mape projekta za izdajo gradbenega dovoljenja projektanta 
Arhitekt Jože Cugelj s.p., Spomeniška ulica 11, 8233 Mirna, št. 04/17, november 2017, ter 

vas pozivamo, da odmerite komunalni prispevek. 

S spoštovanjem, 

Danica Ahlin 
višja svetovalka III 

Vročiti: 
- 	Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna — na el. naslov: obcina(Q.mirna.si   

Priloga: 
- 	vodilna mapa 
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