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Številka: 354-0022/2018-2 
Datum: 5.12.2018 

ZADEVA: 
	 PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE MIRNA 

NASLOV GRADIVA: Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za gradnjo 
stavbe za kulturo in razvedrilo (Dom Partizan) 

Gradivo pripravil: 

Pristojno delovno 
telo: 

Gradivo predlaga: 

Poročevalec: 
uradniški naziv: 

Občinska uprava Občine Mirna 

Odbor za okolje in prostor 

Dušan Skerbiš, župan 

Davorin Fink, 
višji svetovalec II 

Priloge: 
- dopis UE Trebnje 
- predlog Sklepa 



ZADEVA: Predlog Sklepa o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za 
gradnjo stavbe za kulturo in razvedrilo (Dom Partizan) 

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 stavbe za kulturo in razvedrilo (Dorn Partizan), 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 poseduje stavbo za kulturo in 
razvedrilo (Dom Partizan), ki stoji v naselju Mirna. 

Investitor želi legalizirati dozidavo k obstoječi stavbi, ki je bila izvedena v 70-tih letih 
prejšnjega stoletja. Obstoječa stavba kot tudi dozidava (predmet postopka) stojita na 
zemljišču s parc. št. 25/121 k.o. Mirna. 

Razlogi za sprejem 

Finančna olajšava v sklopu gradnje objekta v splošnem javnem interesu. 

Finančne posledice 

S 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 7.594,84 €. 

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 stavbe za kulturo in razvedrilo 

(Dom Partizan) 

 

Investitorici: Občini Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, se za novogradnjo (legalizacija 
obstoječe stavbe za kulturo in razvedrilo - Dom Partizan), na podlagi projektne 
dokumentacije PGD št. 030705/2018, ki ga je v oktobru 2018 izdelalo podjetje Gradbeni 
inženiring Zakrajšek, d.o.o., Gubčeva cesta 43a, 8210 Trebnje, oprosti plačila komunalnega 
prispevka. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja 
pa se od 	dalje. 

Številka: 354-0022/2018-2 
Datum: . . 

ŽUPAN Občine Mirna 
Dušan Skerbiš 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA TREBNJE 

 

 

Goliev trg 5, 8210 Trebnje ! T: 07 348 22 50 
07 348 22 70 

E: ue.trebnje@gov.si  
www. upravneenote. g ov. sikreb nje/ 

Občina Mirna 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 

Številka: 351-614/2018/7 
Datum: 28.11.2018 

-- 	ZADEVA: Zahteva za legalizacijo objekta daljšega obstoja (117. člen GZ) - dopis; 

Dne 30.10.2018 ste pri upravnem organu podali zahtevo za legalizacijo objekta daljšega 
obstoja, stavbe na parc. št. 25/121, k.o. 1410 Mirna• po 117. členu GZ in k vlogi predložili 
posnetek obstoječega stanja, št. 030705/2018, oktober 2018, ki ga je izdelal GI Zakrajšek d.o.o. 
iz Trebnjega ter povzetek po diplomskem delu Anice Marinčič, kopije strani 60, 64 in 65 v delu 
katerih govori o gradnji prizidka k stavbi na parc. št. 25/121, k.o. 1410 Mirna. 

Po vpogledu v elektronsko zemljiško knjigo je upravni organ ugotovil, da je pravica do gradnje 
ustrezno izkazana. Pri pregledu priložene zahteve pa je bilo ugotovljeno, da vloga ni formalno 
popolna in je za nadaljevanje postopka potrebno predložiti dokazilo o plačanem komunalnem  
prispevku oz. o tem, da so na drue zakonit način izpolnjene investitorjeve obveznosti v zvezi s  
plačilom komunalnega prispevka.  

Rok za dopolnitev vloge je 15 dni po prejemu tega dopisa. 

Po pretekli roka bo upravni organ postopal skladno z določili ZUP in odločil na podlagi dejstev 
in dokazil s katerimi razpolaga. O navedenih ugotovitvah se lahko v enakem roku tudi izjavite 
(9. in 146. člen ZUP). Izjavo lahko podate pisno (po pošti) ali ustno, na zapisnik pri upravnem 
organu, soba št 32., v času uradnih ur. 

Andreja Štepec 
vitja syetoValka lil 

VROČITI: 
1. Občina Mima, Glavna cesta 28, 8233 Mima 
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