
 

Predlagatelj:  ŽUPAN                                                                                           Faza:  OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74.,79. in 82. 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 in 14/15 – ZUUJFO), 28. člena Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/2013 in 11/2016) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ……... seji dne 
…………………sprejel 

 
 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA 

ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA 
OBMOČJE MESTNE OBČINE VELENJE 

 
 

1. člen 
V Odloku o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2013 in 11/2016 – v 
nadaljevanju: odlok) se 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč z javno kanalizacijo na območju centra 
Plešivca in Črne gore (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Herging, d. o. o., Gorica 
100, 3263 Gorica pri Slivnici, št. projekta 03-2016« 
 

2. člen 
Druga alineja 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» -  kanalizacija: 5 obračunskih območij KA_1, KA_IND, KA_PC, KA_BEVČE in KA_PLEŠIVEC«. 
 

3. člen 
8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Obračunska območja so prikazana v grafični prilogi 1, 2 in 3, ki so sestavni del tega odloka. 
 

4. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se pod četrto vrstico tabele kanalizacija doda novo obračunsko 
območje:  
 

KANALIZACIJA 

Obračunska 
območja 

Strošek na m2 parcele (EUR/m2) Strošek na m2 neto tlorisne površine 
objekta (EUR/m2) 

Magistralna 
in primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunalna 
oprema 

Skupaj Magistralna in 
primarna 
komunalna 
oprema 

Sekundarna 
komunala 
oprema 

Skupaj 

»KA_Plešivec 0,48 0,50 0,98 1,81 8,18 9,99« 

 
 

5. člen 
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje. 
 
 
Priloga: 

- grafična priloga 3: obračunsko območje KA_Plešivec (sestavni del odloka) 
 
 
 
Številka: 352-01-0004/2016-600        
Datum:   2. 6. 2016 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


 

Obrazložitev: 
1.  PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga je v 74.,79. in 82. 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 in 
14/15 – ZUUJFO), 28. členu Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2013 
in 11/2016) in 24. členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – 
uradno prečiščeno besedilo). 
 
2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM: 
Na območju Plešivca je fekalna kanalizacija zgrajena do južnega območja k. o. Plešivec oz. cca 80 nad 
stanovanjsko hišo Plešivec 3c. Krajani Plešivca so podali pobudo za izgradnjo javne fekalne kanalizacije za 
območje centra Plešivca in Črne gore, vsled tega so pripravljeni poleg plačila komunalnega prispevka 
prispevati k investiciji cca 2.750 € na stanovanjski objekt.   
Zaradi izkazane potrebe po zgraditvi nove komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi 
novega obračunskega območja KA_plešivec, obdelanega v novem programu opremljanja. 
 
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:  
Finančnih posledic ni. 
 
 
V Velenju, 1. 6. 2016 
 
 
Pripravila: 
 
Borut ŠKRUBA, dipl. inž. grad., l.r.                         mag. Branka GRADIŠNIK, l.r. 
Svetovalec             vodja Urada za urejanje prostora 
 
 
Danijel PETRIC, univ. dipl. inž. grad., l.r.                            Anton BRODNIK, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r. 
Višji svetovalec                                                                               vodja Urada za komunalne dejavnosti 

 
 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – 
uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.  
 
 
 
 

                                                                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                                                                    Bojan KONTIČ, l.r.



 

Grafična priloga 3: Obračunsko območje KA_Plešivec 
 

  
 
 


