
 

 

Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor 

tel. 02 234 15 00, e-pošta: info@skupnostobcin.si  

 
 

Maribor, 4.11.2020 

Vabimo vas na spletni seminar 

 

Pravne podlage za opremljanje stavbnih zemljišč in odmero 

komunalnega prispevka po ZUreP-2 
 

v torek, 24. novembra 2020, s pričetkom ob 10. uri v spletni predavalnici v okolju Zoom 

 

 

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Tjašo Remic in mag. Matijo Kraljem iz Ministrstva 

za okolje in prostor ter Marinko Konečnik Kunst, ZUM d.o.o., organizira seminar na katerem 

bodo predstavljene naslednje vsebine: 

 

 ključne novosti na področju priprave novih pravnih podlag za opremljanje stavbnih 

zemljišč in odmero komunalnega prispevka, 

 zakonodajni okvir v Zakonu o urejanju prostora,  

 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 ter  Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih 

zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, 

 praktični nasveti za pripravo in uskladitev veljavnih pravnih podlag  za odmero 

komunalnega prispevka z novimi predpisi in 

 praksa v občinah.  

Vabljene predvsem občine, ki imate pripravljene programe opremljanja ter odloke o merilih 

in odmeri komunalnega prispevka na podlagi Uredbe o vsebini programa opremljanja 

stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2) in Pravilnika o merilih za 

odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2) in morate  

pravočasno pristopiti k postopkom za njihovo uskladitev, rok za uskladitev je do 30. 3. 2021. 

 

Predhodno nam lahko pošljete tudi morebitna individualna vprašanja, izpostavite dileme 

in nejasnosti (jih zapišete v priloženi prijavnici ali pošljete na naslov 

alja.lipnik@skupnostobcin.si) do 15.11.2020, saj bomo predavanje vsebinsko prilagodili in 

vključili odgovore, tako da se boste na seminarju seznanili z željenimi informacijami. 
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Prijave na seminar so obvezne1. Prijave zbiramo na tej povezavi PRIJAVNICA do 

ponedeljka, 23. 11. 2020 do 13. ure oziroma do zapolnitve mest (število mest je omejeno). 

 

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 

 
1 Pomembno je, da ob prijavi na prijavnici navedete vaš osebni spletni naslov, saj boste nanj prejeli 

povezavo do spletnega dogodka. 

https://skupnostobcin.si/?post_type=dogodek&p=36607&preview=true

