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ZADEVA:   ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA 
OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO IN MERILIH ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ŠENTRUPERT - PRVA 
OBRAVNAVA 
 
 
 
Občinskemu svetu na podlagi 75. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šentrupert 
posredujem v prvo obravnavo Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šentrupert. 
Občinskemu svetu predlagam, da omenjeni odlok obravnava oz. nanj poda pripombe. 
 
 
1. Naslov odloka 
Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šentrupert 
 
2. Uvod 
Občina Šentrupert predlaga  spremembo Odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert 
(Uradni list RS, št. 126/08, 21/09, 3/12). Namen zmanjšanja komunalnega prispevka za tovrstne 
nestanovanjske stavbe je zagotavljanje ugodnejših pogojev za potencialne investitorje za pridelavo 
vrtnin in okrasnih rastlin v rastlinjakih ter pokritih drevesnic. 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi-ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 
spremembe) in 19. člena statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) se 
Občinskemu svetu predlaga obravnava odloka v prvi obravnavi. 
 
2.1. Opis razlogov za sprejem odloka  
Občina Šentrupert spreminja Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo 
in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 
126/08, 21/09, 3/12), z namenom zmanjšanja komunalnega prispevka za tovrstne 
nestanovanjske stavbe je zagotavljanje ugodnejših pogojev za potencialne investitorje za pridelavo 
vrtnin in okrasnih rastlin v rastlinjakih ter pokritih drevesnic. 
 
2.2. Ocena stanja na področju, ki se ureja s tem odlokom 



Namen Odloka je zagotavljanje ugodnejših pogojev za potencialne investitorje za pridelavo 
vrtnin in okrasnih rastlin v rastlinjakih ter pokritih drevesnic. 
 
2.3. Cilji in načela odloka 
V 17. členu  se doda besedilo: 
Plačilo komunalnega prispevka se delno oprosti za gradnjo stavb za rastlinsko pridelavo (CC-SI 
12711), in sicer v višini 95 %. 
 

2.4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel odlok 
Po sprejemu predlaganih sprememb odloka se pričakujejo pozitivne finančne posledice za 
proračun Občine Šentrupert. 
 
3. PREDLOG BESEDILA ODLOKA (V PRILOGI) 
 
4. OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 
 
Na podlagi 76. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šentrupert določam kot predstavnika, 
ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah sveta Višjega svetovalca za pravne in 
komunalne zadeve Uroša Pikla.  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet sprejme Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine 
Šentrupert -v prvi obravnavi. 
 
VARIANTA: V skladu z določili petega odstavka 78. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Šentrupert (Ur.l. RS štev. 23/2007 in 102/2009) ugotavljam, da na predlog odloka 
v prvi obravnavi ni bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo odloka v drugi obravnavi 
bilo enako besedilu odloka v prvi obravnavi predlagam, da Občinski svet Občine 
Šentrupert sprejme odlok na isti seji tako, da se prva in druga obravnava predloga odloka 
združita.   
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