PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za okolje in prostor

Predlog Odloka o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora – SKRAJŠANI POSTOPEK
Gradivo za 12. sejo občinskega sveta
ZAKONSKA
PODLAGA:

Na podlagi določb členov III. poglavja 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, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni
list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16. člen Statuta Občine Kranjska
Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012), ter 78. člen
Poslovnika občinskega sveta občine Kranjska Gora (Ur. list RS št.
55/2007, Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015)

Predlog za
obravnavo:

I.

Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta (Uradni list RS, št.
104/2009) predlagamo, da gradivo obravnava Odbor za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in Odbor za gospodarstvo
in gospodarske javne službe.

UVOD:

Občinski svet Občine Kranjska Gora je na svoji 29. seji dne 9.12.2009 sprejel Odlok o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora
– Uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS št. 104/2009).
Pri izračunu komunalnega prispevka se med drugimi kriteriji, upošteva tudi namembnost
oziroma vrsta objekta v obliki »FAKTORJA DEJAVNOSTI«. Odlok vsebuje naslednje
faktorje dejavnosti:
 za nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7,
 za enostanovanjske stavbe 1,0,
 za dvostanovanjske stavbe 1,1,
 za tri in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe 1,3.

II.
PREDLAGANE SPREMEMBE:
V smislu spodbujanja in ohranjanja kmetijske dejavnosti predlagamo, da se faktor dejavnosti
za nestanovanjske kmetijske stavbe zniža na 0,5, kolikor dopušča Pravilnik o merilih za
odmero komunalnega prispevka.
1. člen
Besedilo 8. točke prvega odstavka 2. člena se spremeni in se glasi:

8. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,5 in 1,3, ki ga glede na pretežno namembnost
posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture določi
program opremljanja;
2. člen
Spremeni se 1. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
(1) Faktor dejavnosti za področja cest, ravnanja z odpadki in javno razsvetljavo se določi na
naslednji način:
 za nestanovanjske kmetijske stavbe se določi faktor dejavnosti 0,5;
 za enostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,0;
 za dvostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,2;
 za tri in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in objekte se določi faktor dejavnosti
1,3.
3. člen
Spremeni se 5. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
(5) Faktor dejavnosti glede na namembnost objekta Fdn:
 za nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5;
 za enostanovanjske stavbe 1,0;
 za dvostanovanjske stavbe 1,1;
 za tri in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in objekte 1,3.
4. člen
Ostala besedila določb ostanejo nespremenjena.

III.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo, da po obravnavi občinski svet sprejme naslednji sklep:
S K L E P: Sprejme se Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč
za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora po SKRAJŠANEM
POSTOPKU.
Številka:032-8/2016-3
Datum: 3.6.2016
Pripravil:
Alojz Jakelj, dipl.org.menedž.,
višji svetovalec I
ŽUPAN:
Janez Hrovat
Priloge:
 odlok o spremembah odloka
 veljavni odlok

Na podlagi določb členov III. poglavja 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, 35/13 - skl. US, 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO),
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 16.
člen Statuta Občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012), ter
78. člen Poslovnika občinskega sveta občine Kranjska Gora (Ur. list RS št. 55/2007, Uradno
glasilo slovenskih občin št. 7/2015), je občinski svet Občine Kranjska Gora na seji _____ dne
____ sprejel
Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora
1. člen
Besedilo 8. točke prvega odstavka 2. člena se spremeni in se glasi:
8. faktor dejavnosti je racionalno število med 0,5 in 1,3, ki ga glede na pretežno namembnost
posameznega objekta in stopnjo izkoriščanja posamezne komunalne infrastrukture določi
program opremljanja;
2. člen

Spremeni se 1. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
(1) Faktor dejavnosti za področja cest, ravnanja z odpadki in javno razsvetljavo se določi na
naslednji način:
za nestanovanjske kmetijske stavbe se določi faktor dejavnosti 0,5;
za enostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,0;
za dvostanovanjske stavbe se določi faktor dejavnosti 1,2;
za tri in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in objekte se določi faktor dejavnosti 1,3.

3. člen
Spremeni se 5. točka prvega odstavka 8. člena in se glasi:
(5) Faktor dejavnosti glede na namembnost objekta Fdn:
za nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5;
za enostanovanjske stavbe 1,0;
za dvostanovanjske stavbe 1,1;
za tri in večstanovanjske stavbe ter ostale stavbe in objekte 1,3.

4. člen
Ostala besedila določb ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Številka:
Datum:
ŽUPAN:
Janez Hrovat

