
Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10-UPB) je Občinski svet Občine Idrija 

na 8. Redni seji dne 29.9.2011 sprejel  

 

 

SKLEP 

o oprostitvi plačila komunalnega prispevka 

 

1. člen  

Obračuna komunalnega prispevka se oprosti: 

- občane z območij z zgrajenim javnim vodovodnim omrežjem, na katerega se do 1.12.2011 ne 

bodo priključili, pa bi se na podlagi veljavnih predpisov Občine Idrija morali priključiti ter 

- občane z območij z zgrajenim javnim kanalizacijskim omrežjem, na katerega se do 1.12.2011 

ne bodo priključili zaradi premajhnih kapacitet obstoječih čistilnih naprav ali zaradi 

nedelovanja čistilnih naprav. 

 

2. člen  

V primerih iz prvega člena tega sklepa se občana oprosti plačila komunalnega prispevka, če 

najkasneje do dne uveljavitve odloka o komunalnem prispevku oz. do 1.12.2011, vloži pri Službi za 

urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija vlogo za izvedbo priključka na zgrajeno javno 

vodovodno omrežje oz. na javno kanalizacijsko omrežje. 

 

Občan, ki do 1.12.2011 poda vlogo za izvedbo priključka in se v skladu z načrtovano izvedbo del 

priključi na že zgrajeno javno vodovodno omrežje oz. na javno kanalizacijsko omrežje, mora poskrbeti 

za izvedbo priključka, občina pa krije stroške za »vodomerni jašek« pri priključitvi na vodovodno 

omrežje in stroške plačila strokovne pomoči upravljavca pri priklopu pri priključitvi na kanalizacijsko 

omrežje.  

 

3. člen  

Priključitev na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje mora biti izvedena v skladu z določili 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Idrija, v skladu s pogoji upravljavcev omrežij in v 

skladu z veljavnimi področnimi predpisi.  

 

4. člen  

Občanu, ki vloge za oprostitev plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno vodovodno 

omrežje ali na javno kanalizacijsko omrežje ne vloži do 1.12.2011, se pri priklopu na predmetno 

komunalno opremo zaračuna komunalni prispevek v skladu z Odlokom o programu opremljanja 

stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija. 

 

5. člen  

Ta sklep preneha veljati z dnem 2.12.2011.  

 

 

Idrija, 29.09.2011 

        

        župan 

        Bojan Sever 


