
 

 

Maribor, 5.12.2019 

 

Vabimo vas na informativni posvet 

 

 

Opremljanje stavbnih zemljišč in komunalni prispevek v občinah 

v torek, 4. februarja 2020, s pričetkom ob 10.00 v dvorani Horus Austria trend hotela  

( Dunajska cesta 154, Ljubljana ). 

 

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in podjetjem ZUM 

d.o.o. organizira posvet na katerem bo predstavljena Uredba o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, ki je stopila v veljavo meseca marca 

2019 in kako uskladiti veljavne podlage za odmero komunalnega prispevka z novimi predpisi. 

 

Program posveta:* 

9.30 - 10.00 Registracija 

 

10.00 - 10.30 Pomen opremljanja stavbnih zemljišč in vpetost v sistem 

urejanja prostora 

 

Luka Ivanič, MOP 

10.30 – 11.00 Program opremljanja in komunalni prispevek (novosti v 

ZUreP-2  glede na ZPNačrt, SD ZUreP-2, navezava na GZ) 

 

Tjaša Remic, MOP 

11.00 - 12.00 Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 

odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 

komunalnega prispevka 

➢ Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo ter odmera in izračun 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo  

➢ Program opremljanja ter odmera in izračun 

komunalnega prispevka za novo komunalno opremo  

mag. Matija Kralj in Tjaša 

Remic, MOP 

12.00 - 12.15 Odmor s pogostitvijo 

 

12.15 - 12.45 Pravilnik  o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih 

mag. Matija Kralj, MOP 



 

 

stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi 

vrstami komunalne opreme 

 

12.45 - 13.15 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo v praksi 

 

Marinka Konečnik Kunst, 

ZUM d.o.o. 

13.15 – 13.30 Razprava 

 

* pridržujemo si pravico do spremembe programa 

 

Predavateljem bo možno zastaviti dodatna individualna vprašanja, katera lahko tudi 

predhodno zapišete v priloženi prijavnici. 

 

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 


