Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 16. člena Statuta Občine
Gorenja vas-Poljane (UVG, št. 22/99 in UL, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas-Poljane na ….. redni seji, dne ….
sprejel:

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE GORENJA VAS-POLJANE

1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Gorenja vas-Poljane (Uradni list RS, št. 108/09, v nadaljevanju Odlok).
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 1. člena Odloka na način, da se za številko 574 doda naslednji zapis: "in
811".
3. člen
V 1. členu Odloka se doda 4. odstavek, ki glasi: "Predmetni Odlok je skladen z določbami Občinskega
prostorskega načrta, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/10."
4. člen
Besedilo 2. člena Odloka se spremeni na način, da se za besedo "obstoječi" izloči naslednje besedilo:
"zahtevni in manj zahtevni".
5. člen
V 3. členu Odloka se obstoječa definicija parcele objekta: "Parcela objekta – Aparcela je zemljišče,
sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in
na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki
bodo služile takšnemu objektu" nadomesti z naslednjim zapisom: "Parcela objekta – Aparcela je
zemljiška parcela, na kateri stoji ali se gradi objekt" in za četrto alineo se doda zapis »Kdejavnost je
faktor dejavnosti.«.
6. člen
Obstoječi 5. člen Odloka se v celoti nadomesti z naslednjim zapisom:"
(1) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov
ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja: Gorenja vas, Dolenja Dobrava, Gorenja
Dobrava, Dobravšce, Todraž, Dobje, Poljane nad Škofja Loko, Predmost, Hotovlja in Četena Ravan
(del).
(2) S prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so
opremljena naslednja naselja: Murave, Javorje in Dolenčice.
(3) S prometnim omrežjem, vodovodnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so
opremljena naslednja naselja: Suša, Malenski Vrh, Gorenje Brdo, Dolenje Brdo, Hlavče Njive,
Srednja vas-Poljane, Hotavlje, Stara Oselica, Trebija, Podgora, Fužine, Delnice, Bukov Vrh, Podvrh,
Zapreval in Četena Ravan (del).
(4) S prometnim omrežjem in omrežjem objektov ravnanja z odpadki so opremljena naslednja naselja:
Goli Vrh, Dolge Njive, Lučine, Brebovnica, Prelesje, Zadobje, Žirovski Vrh Sv. Urbana, Bačne,
Kremenik, Vinharje, Žabja vas, Žirovski Vrh Sv. Antona, Kladje, Hobovše pri Stari Oselici, Javorjev
Dol, Laniše, Sovodenj, Nova Oselica, Podjelovo Brdo, Krnice pri Novakih, Kopačnica, Srednje Brdo,

Volaka, Debeni, Studor, Leskovica, Lajše, Robidnica, Laze, Čabrače, Jelovica, Dolenja Žetina,
Gorenja Žetina, Gorenja Ravan, Dolenja Ravan, Jazbine, Lovsko Brdo, Volča, Smoldno, Zakobiljek,
Lom nad Volčo, Podobeno, Mlaka nad Lušo, Jarčje Brdo in Krivo Brdo."
7. člen
Besedilo 3. alineje 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
Vsak predvideni objekt je opremljen s sekundarnim prometnim omrežjem, če za pridobitev soglasja za
priklop objekta na javno prometno omrežje ni potrebno zgraditi ali izboljšati obstoječega prometnega
omrežja. Če upravljavec omrežja zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje potrebno
zgraditi ali izboljšati del javnega prometnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim prometnim
omrežjem.
8. člen
V 9. členu Odloka se obstoječa preglednica 1 v celoti nadomesti z naslednjo preglednico 1:
Komunalna oprema
prometno omrežje

kanalizacijsko omrežje

vodovodno omrežje
objekti ravnanja z odpadki

Obračunsko območje

S
[€]

OS
[€]

C1 – primarno prometno omrežje

31.135.966

12.511.488

C2 – sekundarno prometno omrežje

39.063.824

15.682.631

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje

2.594.015

1.847.326

K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje

2.594.015

1.847.326

V1 – primarno vodovodno omrežje

3.998.445

3.659.666

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

4.489.853

3.981.685

637.002

637.002

KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

9. člen
V 10. členu Odloka se obstoječa preglednica 2 v celoti nadomesti z naslednjo preglednico 2:
Komunalna oprema
prometno omrežje

kanalizacijsko omrežje

vodovodno omrežje
objekti ravnanja z odpadki

Cpij
2
[€/m ]

Ctij
2
[€/m ]

C1 – primarno prometno omrežje

3,34

6,70

C2 – sekundarno prometno omrežje

4,46

8,97

K1 – primarno kanalizacijsko omrežje

1,94

3,22

K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje

2,22

3,64

V1 – primarno vodovodno omrežje

2,26

4,18

V2 – sekundarno vodovodno omrežje

2,75

5,12

KOM – omrežje objektov ravnanja z odpadki

0,17

0,34

Obračunsko območje

10. člen
(1) V 18. členu Odloka se doda 4. odstavek, ki glasi:
"Komunalni prispevek za obstoječe stanovanjske objekte, odmerjen po uradni dolžnosti, se plača v
dveh obrokih z največ trimesečnim zamikom med njima."
11. člen
Izbriše se celotni 19. člen Odloka. Obstoječi 20. in 21. člen Odloka se ustrezno preštevilčita.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
številka:
Gorenja vas, dne
…………………………….

Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Milan Čadež

