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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt; 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-sklep US in 86/14-odločba US) in 15. člena
Statuta občine Sveta Ana (Ur. list št. 39/10, 107/10, MUV 06/14)
je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 3. redni seji dne
8. aprila.2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sveta Ana
1. člen
1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje
občine Sveta Ana (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/13, 1/14,
popravek 2/14 - sklep o indeksiranju obračunskih stroškov in
1/15 – sklep o indeksiranju obračunskih stroškov; v nadaljevanju: odlok o POSZ).
2) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Spremembe in dopolnitve programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
občine Sveta Ana«, ki ga je v marcu 2015 pod št. proj. 15021
izdelala gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Grajska ul. 7, Maribor. Elaborat s prilogami je
na vpogled na sedežu občine Sveta Ana.
2. člen
1) V 2. členu odloka o POSZ se v prvi točki za besedo »Lokavec« doda besedilo »ter naselij Ledinek in Dražen Vrh«.
2) V tretji alineji prve točke se za besedo »Lokavec« doda
besedilo »ter naseljih Ledinek in Dražen Vrh«.
3. člen
Spremeni se četrti odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»4) Za javno kanalizacijo je določeno eno obračunsko območje v severnem in zahodnem delu občine, sestavljeno iz dveh ločenih delov. Obračunsko območje je določeno na območju delov
naselij Lokavec, Ledinek in Dražen Vrh, ki je opremljeno z javno
kanalizacijo. Obračunsko območje je prikazano v kartografskem
delu elaborata iz drugega odstavka prvega člena tega odloka.«
4. člen
1) Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Komunalna oprema, razen javne kanalizacije, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana v kartografskem
delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena odloka o POSZ,
javna kanalizacija pa v kartografskem delu elaborata iz drugega odstavka 1. člena tega odloka.«

ŠT. 7, 10. 4. 2015
si:

2) V drugem odstavku se tabela nadomesti z novo, ki se gla»

Vrsta komunalne opreme

Skupni
Obračunski Delež
stroški (€) stroški (€)
%

Lokalne ceste (LC) in
javne poti (JP)

18.325.465

5.497.639

30

Javni vodovod

5.652.804

4.522.243

80

Javna kanalizacija

1.427.947

371.266

26

SKUPAJ

25.406.216

10.391.148

«
5. člen
V 5. členu se tabela nadomesti z novo, ki se glasi:
»
Vrsta komunalne

Obračunski stroški na enoto (€/m2)

opreme

parcele Cp(ij)

NTPO Ct(ij)

Lokalne ceste (LC) in
javne poti (JP)

2,40

10,98

Javni vodovod

1,98

9,03

Javna kanalizacija

1,02

4,10

«
6. člen
V prvem odstavku 6. člena se datum »31. 12. 2012« nadomesti z datumom »31. 12. 2014«.
7. člen
Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in
prične veljati naslednji dan po objavi.
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