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Na podlagi 5. odstavka 8. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja 

občinskega podrobnega prostorskega načrta CT 5/1 Brodišče in merilih za odmero komunalnega 

prispevka (Uradni vestnik OT, št. 7/14) v zadevi indeksacije višine stroškov opremljanja župan Občine 

Trzin izdaja: 

 

S K L E P 

o popravi računske pomote  

v sklepu št.: 426-0018/2017-1 z dne 14. 6. 2017, objavljen v Uradnem vestniku OT, št. 5/17 

 

V sklepu o višini stroškov opremljanja m² parcele (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) s 

posamezno komunalno opremo št.: 426-0018/2017-1 z dne 14. 6. 2017, objavljen v Uradnem vestniku 

OT, št. 5/17 z dne 15. 6. 2017 se popravi vsebina prve tabele tako, da se glasi: 

 

  

Stroški 

pridobivanja 

in priprave 

zemljišč 

Ceste in 

cestna 

razsvetljava 

Kanalizacija 

komunalnih 

odpadnih 

voda 

Kanalizacija 

padavinskih 

odpadnih 

voda 

Vodovodno 

in hidrantno 

omrežje 

PARCELA OBJEKTA 

- Cpi [EUR / m2] 
57,20 49,31 5,70 6,79 5,68 

NETO TLORISNA 

POVRŠINA 

OBJEKTA - Cti  

[EUR / m2] 

55,29 47,67 5,52 6,55 5,50 

 

V obrazložitvi se v drugem odstavku tretji stavek popravljen glasi: Indeks (i) razlik v ceni za »Gradbena 

dela – ostala nizka gradnja« za obdobje julij 2014 – junij 2015 znaša 1,003717, julij 2015 – junij 2016 

1,002925 in julij 2016 – maj 2017 znaša 1,007936. 

 

Obrazložitev vsebine popravka: 

Pri naknadnem preverjanju indeksa cen (i), ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru 

Gospodarske zbornice Slovenije, pod: Gradbena dela – ostala nizka gradnja, za obdobje julij 2014 – maj 

2017 je bilo ugotovljeno, da je prišlo do računske pomote pri določitvi indeksa. Zato je občinski organ, 

da se računska pomota odpravi, nemudoma pristopil k spremembi objavljenega sklepa z objavo 

njegovega popravka.   

         

Številka zadeve: 426-0018/2017-2             

Datum: 8. 6. 2018                

                                                                                                                                     ŽUPAN: 

                                                                                                                                    Peter Ložar 

 

Objaviti: 

- Uradni vestnik OT, št. 8/18 


