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URADNO GLASILO
Obœine Velike Laøœe

Øtevilka 6/13, 9. oktober 2013

Na podlagi 64. œlena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ 
(Uradni list RS, øt. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)) je 
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 20. redni seji, dne 12. 
septembra 2013 sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
OBŒINE VELIKE LAØŒE

1. œlen

V Statutu Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike 
Laøœe, øt. 2/06 – UPB) se 12. œlen spremeni in se po novem 
glasi:
»Obœinski svet sprejema odloœitve na svoji seji z veœino 
opredeljenih glasov navzoœih œlanov. Svet lahko veljavno 
sklepa, œe je na seji navzoœa veœina œlanov obœinskega 
sveta.« 

2. œlen

Spremeni se 5. odstavek 14. œlena in se po novem glasi:
»Ko œlanom obœinskega sveta preneha mandat, jim ne 
preneha œlanstvo v vseh obœinskih organih in organih javnih 
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica 
je obœina in v katere so bili imenovani kot predstavniki 
obœinskega sveta.«

3. œlen

Spremeni se zadnji stavek 3. odstavka 17. œlena in se po 
novem glasi:
 »Podæupanu, ki v primeru predœasnega prenehanja mandata 
æupana opravlja funkcijo æupana, mandat œlana obœinskega 
sveta ne preneha. Izgubi sicer glasovalno pravico, toda 
njegova prisotnost na sejah se upoøteva pri ugotavljanju 
sklepœnosti.«
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4. œlen

Spremeni se 4. odstavek 97. œlena in se po novem glasi:
»Obœinski svet o besedilu avtentiœne razlage po razpravi 
glasuje kot o celoti, nanj niso mogoœi amandmaji.«

5. œlen

Spremeni se 4. odstavek 104. œlena in se po novem glasi:
»Odloœitev o razreøitvi se sprejme z veœino glasov tistih 
œlanov sveta, ki so glasovali.«

6. œlen

Spremembe Poslovnika obœinskega sveta zaœnejo veljati 
petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike 
Laøœe. 

Øtevilka: 0301-015/2013-1
Velike Laøœe, dne 12. septembra 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.

Na podlagi Zakona o uresniœevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, øt. 77/07- UPB/02), 2. œlena Zakona o 
Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, 
øt. 29/10), 21. œlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, øt. 72/93 in naslednji), in 7. œlena Statuta Obœine Velike 
Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 UPB) je 
Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na 20. redni seji dne 12. 
septembra 2013 sprejel 

SPREMEMBE PRAVILNIKA
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v 

Obœini Velike Laøœe

1. œlen

V Pravilniku za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 
dejavnosti, ki se f inancirajo iz proraœunskih sredstev Obœine 
Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 1/2008 
in 2/2009), se v 15. œlenu dodata drugi in tretji odstavek, ki 
se glasita: 

»Œe izvajalci kulturnih programov, za katere so z obœino 
sklenili pogodbo o sof inanciranju, teh programov niso 
realizirali v pogodbeno dogovorjenem obsegu, se sredstva, 
ki bi glede na manjøo realizacijo programov na posameznih 
proraœunskih postavkah ostala neporabljena, lahko razdeli 
najuspeønejøim druøtvom v tekoœem letu. Predlog razdelitve 
pripravi odbor za druæbene dejavnosti.

Sredstva iz prejønjega odstavka se izvajalcem programov 
razdeli na podlagi sklepa, ki ga izda æupan.«

2. œlen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika zaœnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike 
Laøœe. 

Øtevilka: 0301-017/2013-1
Velike Laøœe, dne 12. septembra 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.

Na podlagi 29. œlena Zakona o lokalni samoupravi (Ul RS, 
øt. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 49. œlena Zakona 
o javnih f inancah (Ul RS øt. 11/11-UPB in 14/13 popr.), 37. 
œlena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreœami 
(Ul RS øt. 64/94, 33/2000, 87/2001 in 28/2006), 16. œlena 
Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike 
Laøœe, øt. 2/06 UPB) in 8. œlena Odloka o Proraœunu Obœine 
Velike Laøœe za leto 2013 (Uradno glasilo Obœine Velike 
Laøœe, øt. 1/13) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe na svoji 
19. redni seji dne 11. julija 2013 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proraœunske rezerve v letu 2013

1. œlen

Ta odlok doloœa namen in viøino porabe sredstev proraœunske 
rezerve Obœine Velike Laøœe.

2. œlen

Za poplaœilo nastalih stroøkov izvajanja zimske sluæbe 
na obœinskih lokalnih cestah in javnih poteh, nastalih kot 
posledica neugodnih vremenskih razmer v mesecih januar, 
februar in marec 2013, se zagotovi 80.000,00 EUR iz sredstev 
proraœunske rezerve Obœine Velike Laøœe.

3. œlen

Ta odlok zaœne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtev.: 0301-011/2013-1
Velike Laøœe, dne 11. julija 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.

4. œlen

Spremeni se 22. œlen in se po novem glasi:
»Œlanu obœinskega sveta, æupanu in podæupanu preneha 
mandat: 
– œe izgubi volilno pravico, 
– œe postane trajno nezmoæen za opravljanje funkcije, 
– œe je s pravnomoœno sodbo obsojen na nepogojno kazen 

zapora, daljøo od øest mesecev, 
– œe v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha 

opravljati dejavnosti, ki ni zdruæljiva s funkcijo œlana 
obœinskega sveta, æupana in podæupana, (Opomba: glej 
odloœbo Ustavnega sodiøœa RS, øt. U-I-39/95 – Uradni list 
RS, øt. 68/98.) 

– œe nastopi funkcijo ali zaœne opravljati dejavnost, ki ni 
zdruæljiva s funkcijo œlana obœinskega sveta, æupana in 
podæupana, 

– œe nastopi funkcijo ali zaœne opravljati delo oziroma œe v 
enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati 
funkcije ali dela v obœinski oziroma dræavni upravi, ki na 
podlagi doloœb 37. b œlena zakona o lokalni samoupravi 
ni zdruæljiva oziroma ni zdruæljivo s funkcijo œlana 
obœinskega sveta, æupana in podæupana, 

– œe odstopi. 

Œlanu obœinskega sveta, æupanu in podæupanu preneha 
mandat z dnem, ko obœinski svet ugotovi, da so nastali 
razlogi za prenehanje mandata iz prejønjega odstavka. Zoper 
ugotovitev obœinskega sveta lahko œlan obœinskega sveta, 
æupan in podæupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih 
dneh od prejema sklepa vloæi toæbo na upravno sodiøœe, ki o 
njej odloœi v 30 dneh. O morebitni pritoæbi odloœi vrhovno 
sodiøœe v 30 dneh. 

Postopki za nadomestitev œlana obœinskega sveta, izvolitev 
novega æupana ali imenovanje podæupana se lahko zaœnejo 
po preteku roka za vloæitev toæbe, œe toæba ni bila vloæena, po 
preteku roka za vloæitev pritoæbe zoper odloœitev upravnega 
sodiøœa, œe pritoæba ni bila vloæena oziroma po pravnomoœni 
odloœitvi sodiøœa. 

Œe je æupan imenovan: 
– na funkcijo v organu dræavne uprave, ki izvaja nadzorstvo 
nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo 
dela obœinskih organov in obœinske uprave, 
– za naœelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske 
enote v upravni enoti, na katere obmoœju je obœina, 
– na poloæaj ali drugo uradniøko delovno mesto v dræavni 
upravi, na katerem se izvrøujejo pooblastila v zvezi z 
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in 
strokovnostjo dela obœinskih organov in obœinske uprave, 
mu po zakonu preneha mandat æupana z dnem imenovanja. 
O imenovanju mora æupan takoj obvestiti obœinski svet in 
obœinsko volilno komisijo. 

Œe æupan opravlja funkcijo ali delo iz prejønjega odstavka, mu 
po zakonu preneha mandat æupana, œe ne odstopi s funkcije 
ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odloœitvi, ali 
bo opravljal funkcijo æupana ali øe naprej funkcijo ali delo iz 
prejønjega odstavka, je æupan dolæan pisno obvestiti obœinski 
svet in obœinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh 
po prejemu poroœila o izidu volitev v obœini.«

5. œlen

Zadnji stavek 4. odstavka 34. œlena se v celoti œrta. 

6. œlen

Prva alineja 56. œlena se v celoti œrta. 

7. œlen

Spremeni se tretji odstavek 85. œlena in se po novem glasi:
»Odloœitev o odtujitvi in obremenitvi nepremiœnega 
premoæenja obœine sprejme æupan.«

8. œlen
 
122. œlen se v celoti œrta.

9. œlen

Spremembe in dopolnitve Statuta Obœine Velike Laøœe 
zaœnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu 
Obœine Velike Laøœe. 

Øtevilka: 0301-014/2013-1
Velike Laøœe, dne 12. septembra 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.

Na podlagi 16. œlena Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno 
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB) je Obœinski svet 
Obœine Velike Laøœe na 20. redni seji, dne 12. septembra 
2013 sprejel 

SPREMEMBE POSLOVNIKA OBŒINSKEGA SVETA

1. œlen

V Poslovniku Obœinskega sveta (Uradno glasilo Obœine 
Velike Laøœe, øt. 2/06 – UPB in øt. 2/07) se 11. œlen v celoti 
œrta. 

2. œlen

Spremeni se 1. odstavek 29. œlena in se po novem glasi:
 »Obœinski svet odloœa o sprejemu zapisnika prejønje seje v 
okviru dnevnega reda seje.«

3. œlen

Spremeni se 44. œlen in se po novem glasi:
»Obœinski svet sprejema odloœitve z veœino opredeljenih 
glasov navzoœih œlanov, razen œe zakon doloœa drugaœno 
veœino. Predlagana odloœitev je sprejeta, œe se je veœina 
opredeljenih glasov navzoœih œlanov izrekla ZA.«
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pri œemer je:

• KPi … komunalni prispevek za doloœeno vrsto 
komunalne opreme

• Ap … povrøina parcele (m2)

• At … neto tlorisna povrøina objekta (m2)

• K … faktor dejavnosti

• Dpi … deleæ parcele pri izraœunu komunalnega prispevka

• Dti … deleæ neto tlorisne povrøine objekta pri izraœunu 
komunalnega prispevka

• Cpi … indeksirani stroøki opremljanja kvadratnega 
metra parcele z doloœeno komunalno opremo na 
obraœunskem obmoœju

• Cti … indeksirani stroøki opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne povrøine objekta z doloœeno komunalno 
opremo na obraœunskem obmoœju

(2) Celotni komunalni prispevek se izraœuna na naslednji 
naœin:

KP KP ii $=|
pri œemer je:

• KPi … izraœunani komunalni prispevek za posamezno 
vrsto komunalne opreme, na katero se objekt 
prikljuœuje

• KP … celotni izraœunani komunalni prispevek

• i … indeks rasti cen v  gradbeniøtvu

(3) Povrøina parcele se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoœe izraœunati na naœin, 
doloœen s prejønjim odstavkom, oziroma parcela ni doloœena, 
se le-ta doloœi na podlagi dejanskega stanja oziroma na 
podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih 
aktov obœine. 

(5) V kolikor parcele ni mogoœe doloœiti na naœin iz prejønjega 
odstavka, se povrøina stavbiøœa objekta pomnoæi s faktorjem 1,5, 
pri œemer tako izraœunana vrednost nadomesti spremenljivko 
Ap iz formule za izraœun komunalnega prispevka za doloœeno 
vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka tega œlena.

(6) Neto tlorisna povrøina objekta se za objekte, za katere 
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izraœuna po 
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izraœunati oz. doloœiti 
neto tlorisna povrøina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od povrøine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoæi s faktorjem 2.

7. œlen

(1) V primeru legalizacije obstojeœega objekta se komunalni 
prispevek zanj obraœuna na enak naœin, kot je prikazan v 
prejønjem œlenu.

(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri 
se spreminja namembnost objekta ali poveœuje neto tlorisna 
povrøina objekta, gradnje na obstojeœi gradbeni parceli in 
gradnje nadomestnega objekta se za izraœun komunalnega 
prispevka upoøteva le neto tlorisna povrøina objekta. V 
tem primeru se ne uporabljajo doloœbe tega odloka glede 
preraœuna stroøkov opremljanja na parcelo, ampak se 
upoøteva zgolj del, vezan na neto tlorisno povrøino objekta 
oziroma faktor dejavnosti. 

(3) Tako se neto tlorisna povrøina objekta izraœuna kot razlika 
med neto tlorisno povrøino novega objekta in neto tlorisno 
povrøino obstojeœega objekta. Œe je vrednost pozitivna se 
zanjo komunalni prispevek obraœuna. V nasprotnem se 
komunalni prispevek ne obraœuna. Odmera komunalnega 
prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:

( )KP A A C D Ki tN tO ti ti$ $ $= -

pri œemer je:

• KPi … komunalni prispevek za doloœeno vrsto 
komunalne opreme

• AtO … neto tlorisna povrøina obstojeœega objekta (m2)

• AtN … neto tlorisna povrøina novega objekta (m2)

• K … faktor dejavnosti

• Dti … deleæ neto tlorisne povrøine objekta pri izraœunu 
komunalnega prispevka

• Cti … stroøki opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne povrøine objekta z doloœeno komunalno 
opremo na obraœunskem obmoœju.

(4) V primeru spremembe namembnosti oz. vrste obstojeœega 
objekta, kateremu se neto tlorisna povrøina ne spreminja, 
se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja 
dejavnosti, v skladu z 10. œlenom tega odloka. Odmera 
komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po 
naslednji formuli:

( )KP K K C D Ai N O ti ti t$ $ $= -

pri œemer je:

• KPi … komunalni prispevek za doloœeno vrsto 
komunalne opreme

• At … neto tlorisna povrøina stavbe (m2)

• KN … faktor dejavnosti novega objekta

• KO … faktor dejavnosti obstojeœega objekta

• Dti … deleæ neto tlorisne povrøine objekta pri izraœunu 
komunalnega prispevka

• Cti … stroøki opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne povrøine objekta z doloœeno komunalno 
opremo na obraœunskem obmoœju.

(5) V primeru, da zavezanec obstojeœemu objektu spreminja 
tako neto tlorisno povrøino objekta, kot namembnost, se 
komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se 
odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne 
povrøine objekta, pri œemer se za novi del objekta pri izraœunu 
upoøteva predvidena namembnost tega dela objekta. V 

Na podlagi 74. œlena Zakona o prostorskem naœrtovanju 
(ZPNaœrt) (Uradni list RS, øt. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP,  43/11, 57/12, 109/12), 29. œlena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS øt. 94/07, uradno 
preœiøœeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o vsebini 
programa opremljanja stavbnih zemljiøœ (Uradni list RS, 
øt. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, øt. 95/07) ter 7. in 16. œlena Statuta 
Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 
2/06 UPB) je Obœinski svet Obœine Velike Laøœe, na 20. redni 
seji dne 12. septembra 2013 sprejel

ODLOK 
o programu opremljanja stavbnih zemljiøœ in merilih za 

odmero komunalnega prispevka za obmoœje »opremljanja s 
kanalizacijskim sistemom Ponikve«

I. SPLOØNE DOLOŒBE

1. œlen

(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih 
zemljiøœ za obmoœje opremljanja s kanalizacijskim sistemom 
Ponikve in merila za odmero komunalnega prispevka za 
obmoœje opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve.

2. œlen

(1) Sestavni del odloka je Program opremljanja stavbnih 
zemljiøœ za obmoœje opremljanja s kanalizacijskim sistemom 
Ponikve, ki ga je izdelalo podjetje ZaVita, svetovanje, d.o.o., 
iz Cerknice, pod øtevilko 031/2013 v marcu 2013.

3. œlen

(1) V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeœe:
•	Program	opremljanja	je	dokument,	na	podlagi	katerega	se	

izvaja opremljanje stavbnih zemljiøœ s komunalno opremo 
in je osnova za obraœun komunalnega prispevka.

•	Komunalna	oprema	so:	
- objekti in omreæja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih sluæb varstva okolja po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja;

- objekti in omreæja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih sluæb po predpisih, ki 
urejajo energetiko, na obmoœjih, kjer je prikljuœitev 
obvezna;

- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: obœinske ceste, 
javna parkiriøœa in druge javne povrøine.

•	Komunalni	 prispevek	 je	 plaœilo	 dela	 stroøkov	 gradnje	
komunalne opreme, ki ga zavezanec plaœa obœini. V viøini 
komunalnega prispevka niso vkljuœeni stroøki vzdræevanja 
komunalne opreme. 

•	Obraœunski	stroøki	komunalne	opreme	so	tisti	del	skupnih	
stroøkov komunalne opreme, ki se f inancirajo iz sredstev 
zbranih s plaœili komunalnih prispevkov in bremenijo 
doloœljive zavezance.

•	Obraœunsko	obmoœje	posamezne	vrste	komunalne	opreme	
je obmoœje, na katerem se zagotavlja prikljuœevanje na to 
vrsto komunalne opreme oziroma obmoœje njene uporabe.

•	Neto	 tlorisna	 povrøina	 objekta	 je	 seøtevek	 vseh	 tlorisnih	
povrøin objekta in se izraœuna po standardu SIST ISO 9836.

•	Parcela	je	zemljiøka	parcela	ali	njen	del,	na	kateri	je	moæno	
graditi objekt ali je objekt æe zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plaœati komunalni prispevek. Za parcelo se øteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.  

4. œlen

(1) Program opremljanja stavbnih zemljiøœ za obmoœje 
opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve je izdelan 
v skladu z uredbo, ki doloœa vsebino programa opremljanja 
stavbnih zemljiøœ in vsebuje
•	prikaz	 obstojeœih	 in	 predvidenih	 vlaganj	 v	 izgradnjo	

kanalizacijskega sistema Ponikve,
•	obraœunsko	obmoœje	kanalizacijskega	sistema	Ponikve,
•	merske	enote	na	katere	se	preraœunajo	obraœunski	stroøki	

opremljanja (neto tlorisne povrøine objektov in povrøine 
parcel)

•	obraœunske	stroøke	opremljanja,
•	preraœun	 obraœunskih	 stroøkov	 opremljanja	 na	 merske	

enote,
•	prikaz	naœina	obraœuna	komunalnega	prispevka,
•	podrobnejøa	merila	za	obraœun	komunalnega	prispevka.

(2) Program opremljanja stavbnih zemljiøœ za obmoœje 
opremljanja s kanalizacijskim sistemom Ponikve sprejme 
obœinski svet z odlokom.

(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo na obravnavanem obmoœju:
•	kanalizacija	(oznaka	obraœunskih	obmoœij	K).

(4) Obraœunsko obmoœje kanalizacijskega sistema Ponikve 
s prikazom kanalizacijskega omreæja je podano v graf iœnih 
prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja.

II. ZAVEZANEC ZA PLAŒILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. œlen

(1) Zavezanec za plaœilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
•	se	prikljuœuje	na	ali	mu	je	omogoœena	uporaba	obstojeœe	

komunalne opreme;
•	se	 bo	 prikljuœil	 na	 oziroma	 mu	 bo	 omogoœena	 uporaba	

predvidene nove komunalne opreme (kanalizacijski sistem 
Ponikve), katere gradnja je predvidena v tekoœem ali 
naslednjem letu;

•	izvaja	 rekonstrukcijo	 objekta	 in	 s	 tem	 spreminja	
namembnost objekta;

•	izvaja	 rekonstrukcijo	 objekta	 in	 s	 tem	 poveœuje	 neto	
tlorisno povrøino objekta.

III. IZRAŒUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. œlen

(1) Viøina komunalnega prispevka se doloœi po naslednji 
formuli:

(( ) ( ))KP A C D K A C Di p pi pi i ti ti$ $ $ $ $= +
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drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo 
namembnosti obstojeœega objekta. Komunalni prispevek 
se odmeri za neto tlorisno povrøino obstojeœega objekta ali 
njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.

(6) Doloœila tega odloka se uporabljajo za izraœun komunalnega 
prispevka na celotnem obmoœju kanalizacijskega sistema 
Ponikve. Na posameznih delih obœine, kjer bodo sprejeti 
posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljiøœ se na 
podlagi tega odloka izraœunajo stroøki za obstojeœo æe zgrajeno 
komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za obmoœja, 
ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.

(7) Na obmoœjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, 
se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to 
obmoœje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljiøœ, 
ki prikaæe in obraœuna predvidene stroøke gradnje nove 
komunalne opreme na tem obmoœju. Stroøki za obstojeœo æe 
zgrajeno komunalno opremo na tem obmoœju se obraœunajo 
na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

,C C C0 5piS piO piN$= +  oziroma ,C C C0 5tiS tiO tiN$= +

pri œemer je:

• CpiS … skupni stroøki opremljanja kvadratnega metra 
parcele z doloœeno komunalno opremo na 
obraœunskem obmoœju, na katerem se na novo 
ureja komunalna oprema

• CtiS … skupni stroøki opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne povrøine objekta z doloœeno 
komunalno opremo na obraœunskem obmoœju, na 
katerem se na novo ureja komunalna oprema

• CpiN … stroøki opremljanja kvadratnega metra 
parcele z doloœeno novo komunalno opremo na 
obraœunskem obmoœju (obmoœje, ki se opremlja z 
novo komunalno opremo)

• CtiN … stroøki opremljanja kvadratnega metra neto 
tlorisne povrøine objekta z doloœeno komunalno 
opremo na obraœunskem obmoœju (obmoœje, ki se 
opremlja z novo komunalno opremo)

• CpiO … obstojeœi stroøki opremljanja kvadratnega 
metra parcele z doloœeno komunalno opremo na 
obraœunskem obmoœju, doloœeni s tem odlokom

• CtiO … obstojeœi stroøki opremljanja kvadratnega 
metra neto tlorisne povrøine objekta z doloœeno 
komunalno opremo na obraœunskem obmoœju, 
doloœeni s tem odlokom.

8. œlen

(1) Obraœunski  stroøki obstojeœe in predvidene komunalne 
opreme znaøajo:

Vrsta komunalne 
opreme

Obraœunsko 
obmoœje

Vrednost
[€]

Kanalizacija OBO_K_1 614.795,80

(2) Obraœunski stroøki preraœunani na mersko enoto 
kvadratnega metra parcele za doloœeno komunalno opremo 
na posameznem obraœunskem obmoœju so:

Vrsta 
komunalne 

opreme

Oznaka 
obr. obm.

PP 
[m2]

Vrednost 
[EUR]

Cena na 
enoto (Cpi_
predvidena)

[EUR/m2]

Kanalizacija OBO_K_1 301.475,34 614.795,80 2,039

(3) Obraœunski stroøki preraœunani na mersko enoto neto 
tlorisne povrøine objekta za doloœeno komunalno opremo na 
posameznem obraœunskem obmoœju so:

Vrsta 
komunalne 

opreme

Oznaka 
obr. obm.

NTPO 
[m2]

Vrednost 
[EUR]

Cena na 
enoto (Cti_
predvidena)

[EUR/m2]

Kanalizacija OBO_K_1 46.051,42 614.795,80 13,350

9. œlen

Komunalni prispevek, izraœunan na naœin iz 5. œlena tega 
odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Zdruæenje za gradbeniøtvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela - ostala nizka 
gradnja«, glede na izhodiøœne cene iz tega odloka. 

10. œlen

Razmerje med deleæem stavbnih zemljiøœ (Dpi) in deleæem 
neto tlorisne povrøine stavbe (Dti) pri izraœunu komunalnega 
prispevka je Dpi : Dti= 0,3 : 0,7. Tako je deleæ parcele pri izraœunu 
komunalnega prispevka (Dpi) 0,3, deleæ neto tlorisne povrøine 
objekta pri izraœunu komunalnega prispevka (Dti) pa 0,7.

11. œlen

(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki 
je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne 
klasif ikacije vrst objektov in objektov dræavnega pomena. 
Faktor dejavnosti po tem odloku je:

Klas. st. Klasif ikacija Faktor K

11100

Enostanovanjske stavbe – vse ostale 
vrste enostanovanjskih stavb 0,7

Enostanovanjske stavbe – poœitniøke 
hiøice 1,3

11210 Dvostanovanjske stavbe 1,0
11221 Tri- in veœstanovanjske stavbe 1,3

11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene 0,8

121 Gostinske stavbe 1,2
122 Upravne in pisarniøke stavbe 1,2

123 Trgovske in druge stavbe za 
storitvene dejavnosti 1,2

12303 Bencinski servisi 1,3

124 Stavbe za promet in stavbe za 
izvajanje elektronskih komunikacij 1,3

125 Industrijske stavbe in skladiøœa 1,3

126 Stavbe sploønega druæbenega 
pomena 0,8

12650 Øportne dvorane 0,7
127 Druge nestanovanjske stavbe 0,7

24110 Øportna igriøœa 0,7

(2) Œe klasif ikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor dejavnosti objektu doloœi glede na skupino iz 
zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo 
in uporabo enotne klasif ikacije vrst objektov in objektov 
dræavnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti 
objekta ni moæno doloœiti na zgoraj opisan naœin velja, da je 
faktor dejavnosti po tem odloku 1.

IV. ODLOŒBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. œlen

(1) V primeru, da se objekt na obmoœju ne more prikljuœiti 
na kanalizacijski sistem Ponikve, se komunalni prispevek po 
tem odloku ne obraœuna. 

13. œlen

(1) Komunalni prispevek odmeri obœinska uprava z odloœbo:
•	na	zahtevo	zavezanca;
•	ob	prejemu	obvestila	s	strani	upravne	enote	v	zavezanœevem	

imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero 
je vloæil zavezanec, popolna;

•	po	uradni	dolænosti.

(2) Rok za izdajo odloœbe iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega œlena je 15 dni. O izdani odloœbi obœina 
obvesti tudi upravno enoto.

(3) Po uradni dolænosti lahko komunalni prispevek obœinska 
uprava odmeri v naslednjih primerih:
•	œe	 je	 zgrajena	 nova	 komunalna	 oprema	 (kanalizacijski	

sistem Ponikve), na katero se lahko prikljuœijo ali jo 
uporabljajo lastniki obstojeœih objektov;

•	 œe	 obœina,	 na	 podlagi	 odloœbe	 pristojnega	 inøpektorja	
ali drugaœe dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik 
obstojeœega objekta spremenil namembnost objekta ali 
neto tlorisno povrøino objekta in ni sam vloæil zahteve za 
novo odmero komunalnega prispevka.

(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje 
tretjega odstavka tega œlena se izvede v roku 6 mesecev 
po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo 
komunalno opremo.

(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi druge alineje 
tretjega odstavka tega œlena se izvede v roku 6 mesecev 
potem, ko obœina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil 
njegovo namembnost ali neto tlorisno povrøino.

14. œlen

(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proraœuna 
Obœine Dobrepolje.

(2) Obœina lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja 
samo za namen opremljanja stavbnih zemljiøœ v skladu z 
naœrtom razvojnih programov obœinskega proraœuna.

15. œlen

(1) Komunalni prispevek zavezanec plaœa v enkratnem 

znesku. Zavezanec za plaœilo komunalnega prispevka v 
obstojeœem objektu lahko poda vlogo za plaœilo na obroke.

16. œlen

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka obœina, na zahtevo 
zavezanca, upoøteva morebitne æe plaœane prispevke za 
gradnjo posameznih kanalizacijskih vodov na podlagi 
predloæenih dokazil o plaœilu in za tako ugotovljene 
amortizirane prispevke zniæa plaœilo odmerjenega 
komunalnega prispevka.

17. œlen

(1) Œe se obœina in investitor dogovorita, da bo investitor 
sam, na lastne stroøke, delno ali v celoti zgradil kanalizacijo 
na neopremljenem ali delno opremljenem zemljiøœu, se 
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o 
opremljanju se sklene skladno z doloœili zakona, ki ureja 
prostorsko naœrtovanje.

(2) Øteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega 
œlena, na ta naœin v naravi plaœal komunalni prispevek Obœini 
Dobrepolje za izvedbo kanalizacije, ki ga je zgradil. Investitor 
je dolæan plaœati øe preostali del komunalnega prispevka, 
v kolikor bo obremenil æe zgrajeno javno kanalizacijsko 
omreæje, na katero bo prikljuœil svoj kanalizacijski vod, 
katerega investitor je.

18. œlen

(1) Ob plaœilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico 
od obœine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih 
obveznostih v zvezi s prikljuœevanjem objekta na 
kanalizacijski sistem Ponikve. Obœina mora skleniti pogodbo 
z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.

(2) S pogodbo iz prejønjega odstavka se doloœi rok za 
prikljuœitev objekta na kanalizacijo in druga vpraøanja v zvezi 
s prikljuœevanjem objekta na kanalizacijski sistem Ponikve.

19. œlen

(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture 
se komunalni prispevek ne plaœa.

(2) Komunalni prispevek se ne plaœa za gradnjo neprof itnih 
stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraæevanje, 
znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi 
o enotni klasif ikaciji vrst objektov, katerih investitor je obœina 
ali dræava oz. pravna oseba v lasti Obœine Dobrepolje ali 
Republike Slovenije.

V. PREHODNE IN KONŒNE DOLOŒBE

20 œlen

(1) Kanalizacijski sistem Ponikve bo omogoœal prikljuœitev 
objektov tudi na obmoœju Obœine Velike Laøœe, zaradi œesar 
odlok z ustrezno vsebino sprejme tudi Obœinski svet Obœine 
Velike Laøœe. 
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(2) Naœin odmere, obraœuna in prenosa odmerjenega 
komunalnega prispevka za postavko kanalizacija na 
obraœunskem obmoœju OBO_K_1,  ki se nahaja na obmoœju 
Obœine Velike Laøœe, se doloœi v posebnem sporazumu med 
Obœino Dobrepolje  in Obœino Velike Laøœe. 

21. œlen

(1) Program opremljanja vkljuœno s prilogami je na vpogled 
na sedeæu Obœine Dobrepolje.

22. œlen

(1) Ta odlok zaœne veljati petnajsti (15) dan po objavi v 
Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-012/2013-1
Velike Laøœe, dne 12. septembra 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ.dipl.inæ., l.r.

Na podlagi 16. œlena Statuta obœine Velike Laøœe (Uradno 
glasilo Obœine Velike Laøœe, øt. 2/06 UPB) je Obœinski svet 
Obœine Velike Laøœe na 20. seji dne 12. septembra 2013 
sprejel 

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na parceli øt. 
4007/12 k.o. 1711 – Turjak, pot v izmeri 20 m2. 

II.

Nepremiœnina iz I. toœke tega sklepa postane lastnina Obœine 
Velike Laøœe, Levstikov trg 1, 1315 Velike Laøœe.

III.

Sklep se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe.

Øtevilka: 0301-17/2013
Velike Laøœe, dne 12. septembra 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.

Obœinski svet Obœine Velike Laøœe je na podlagi 11. œlena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(Uradni list RS, øt. 20/11, 57/12), sklepa Sveta Ljubljanske 
urbane regije 6.1 z dne 4. 4. 2013 o sprejemu skupne liste 
kandidatov za œlane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane 
regije in Statuta Obœine Velike Laøœe (Uradno glasilo Obœine 
Velike Laøœe, øt. 2/06 UPB) na 20. seji Obœinskega sveta 
Obœine Velike Laøœe dne 12. septembra 2013 na predlog 
Sveta Ljubljanske urbane regije sprejel 

Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za œlane 
Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno 

obdobje 2014–2020

Sprejme se sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov 
za œlane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 
za mandatno obdobje 2014–2020, ki jo je sprejel Svet 
Ljubljanske urbane regije na svoji seji dne 4. 4. 2013.

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Obœine Velike Laøœe in 
zaœne veljati naslednji dan po objavi.

Øtevilka: 0301-016/2013-1
Velike Laøœe, dne 12. septembra 2013

Æupan Obœine Velike Laøœe
Anton Zakrajøek, univ. dipl. inæ., l.r.


