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I. ZAKONSKAPODLAGA
- 218.dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 5t. 61/17),
- 21. dlen Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemlji5d in odloku o podlagah za

odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in
odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, 5t. 20i 19, 30/19 - popr. ir,34ll9),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115 ir.25ll7),
- Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 3t. 52117,

97/20).

2. RAZLOGIZA SPREJEM ODLOKA
Obdina Moravske Toplice pri odmeri komunalnega prispevka uporablja Odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljiSd in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstojedo

komunalno infrastrukturo na obmodju Obdine Moravske Toplice iz leta 2009, ob katerern je
obdina redno sprejernala sklepe o indeksiranju obradunskih stroSkov posameznih vrst
komunalne oprane. V vmesnem dasu je pri5lo do spremembe celotne prostorske zakonodaje.
V letu 2018 je zadel veljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). Sledila je nova Uredba
o programu oprernljanja stavbnih zemljiSd in odloku o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in odmeri komunalnega prispevka,
ki je prinesla Stevilne spremembe na podrodju komunalnega prispevka, med drugim pa tudi
doloda obvezno uskladitev trenutno veljavnih obdinskih odlokov z novim pravnim redom.
Novi odlok tako na novo doloda oskrbovana obmodja za posamezne wste obstojede

komunalne opreme na obmodju obdine, stro5ke za posamezne wste obstojede komunalne
oprane, preradun stro5kov posameznih wst obstojede komunalne opreme na enoto mere,
meila za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo, dolodbe o
obdinskih olajSavah in oprostitvah pladila komunalnega prispevka, upoSteva pretekla vlaganja
v komunalno opremo ter doloda nadin izraduna in odmere komunalnega prispevka za

obstojeio komunalno opremo.
Obdina Moravske Toplice Zeli nadaljevati z Ze uveljavljeno politiko odmere komunalnega
prispevka. lz tega razloga so bile prispevne stopnje zavezanca za vse wste komunalne opreme
dolodene tako, da vrednost komunalnega prispevka za vedino najbolj pogostih primerov ostaja
na pribliZno enaki ravni kot do sedaj.

Primerjava veljavnega nadina odmere komunalnega prispevka in nadina odmere komunalnega
prispevka, ki je predmet obravnave je podana v priloZenih tabelah.



3. PREDLOG SKLEPA
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo za obmoije Obiine
Moravske Toplice in ga posreduje v 15 - dnevno javno razpravo.

Pripravila: obdinska uprava

Priloge:
- predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno

opremo za obmodje Obdine Moravske Toplice
- Elaborat za pipravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo

komunalno opremo za obmodje Obdine Moravske Toplice
- Priloga: primerjava prej - potern
- besedilo dolodb ZUreP-2 (216. do 229. dler)

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
od5kodninsko ali kako drugade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta toCka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javn ega mataja (Uradni list RS, at. 24116).
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Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoieEo komunalno opremo za

obmoEje ObEine Moravske Toplice

Pripravljavec:
Obdina Moravske Toplice
Odgovorna oseba: Alojz Glavai, Zupan

:ig in podpis

lzdelovalec:
TerraGlS d.o.o., Ljubljana
Odgovorna oseba: lgor Martin5ek, direktor

iig in podpis

odlok je bil sprejet na obdinskem svetu obiine Moravske Toplice dne
in je bil objavljen v Uradnem listu RS it. iz dne
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Na podlagi tretjega odstavka 218. ilena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,5t.51/17),
29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94/07 - uradno preii5ieno besedilo,
76108,79/09, sLlL}, 401L2 - ZUJF, r4lLs - ZUUJFO, L1.lt8 - ZSPDSLS-], 301t8, 6t/2O -
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 21. dlena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zeml.iiSi
in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obsto.ieao komunalno opremo ter
o izradunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS,5t. 20/19,30/19 - popr. in 34/t9l
in 16. dlena Statuta Obaine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/L4,2L/L5 in 25/L7l je
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice na _. redni seji dne sprejel

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo za

obmoije Obiine Moravske Toplice

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. tlen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno opremo za celotno obmotje Obiine Moravske Toplice.
(2) Odlok doloia:

- oskrbna obmodja za posamezne vrste obstojeae komunalne opreme na obmodju
obdine;

- stro5ke za posamezne vrste obstojede komunalne opreme;

- preratun stro5kov posameznih vrst obstojede komunalne opreme na enoto mere,

- merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo;

- doloibe o obiinskih olajSavah in oprostitvah pladila komunalnega prispevka,

- upo5tevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.

- naiin izraduna in odmere komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo.
(3) Podlaga za pripravo odloka je >Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za obmoije Obiine Moravske

Toplice<.

2. tlen
(opredelitev pojmov)

lzrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejan.le prostora in

v uredbi, ki doloia podrobnejSo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka

za obstojedo komunalno opremo ter odmero in izradun komunalnega prispevka'

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni. p pomodek' glede katercga ob'ina ne jam'i

od5kod'.ninsko ali kako arugaee. iredtigane re5'itve i predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta

iotiu i. Ji.nu ur"ot" o po-sredovaniu i-n ponovni uporabi infomacij iavnega znadaja (Uradni listRS. st 24116)
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II. PREDMET KOMUNALNEGA PRISPEVKA, MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA

3. dlen
(predmet komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstojeao komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno
opremo:

cestno omreije;
vodovodno omreije in

kanalizacijsko omreije za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme se odmeri, kadar:

se obstojea ali nadrtovan objekt posredno ali neposredno prikljudi na posamezno vrsto
komunalne opreme oziroma pritne bremeniti posamezno vrsto komunalne opreme
oziroma obstaja moZnost prikljuiitve ali bremenitve komunalne opreme, katere
uporaba je s predpisom obvezna;
se obstojedemu objektu poveduje bruto tlorisna povrsina ali

se obstojedemu objektu spreminja namembnost.

4. ilen
(oskrbna obmodja obstojeie komunalne opreme)

(1) Oskrbna obmotja po tem odloku so doloiena za posamezne vrste obstojede komunalne
opreme na obmodju obaine in so prikazana v grafiinem delu elaborata iz tretjega odstavka 1.
tlena tega odloka. Gre za naslednje grafitne prikaze:

- Karta 1- Vodovod - Pregledna karta oskrbnega obmotja javnega vodovoda;

- Karta 2 - Kanalizacija - Pregledna karta oskrbnega obmodja javne kanalizacije;

- Karta 3 - Ceste - Pregledna karta oskrbnega obmotja javnega cestnega omreija;
(2) Ce je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, na
oskrbnem obmoiju posamezne komunalne opreme nima moinosti priklju6ka alite ni mogode
uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s
komunalno opremo.
(3) v primeru, da se objekt, ki se prikrjuduje na posamezno komunarno opremo, nahaja izven
oskrbnega obmodja te komunalne opreme, se obradunsko obmodje razliri na parcelo tega
objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstojeio komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste
obstojeie komunalne opreme, na katere lahko zavezanec prikljudi svoj objekt oziroma mu je
omogoiena njihova uporaba.

Predlog o./iroma osnuleL predpisa predslavlja zgolj inlbrmati\ni delo\ni pripomocek. glede kalerega obaina ne jamaiodskodninsko ali karo dn gaae. predrapane resirre i predtogu ari osnr*, p..afiru n. roa., nulno aer ,prel'eieg, pr"apir"i,.""ro'laT clena uredbe o posredo\anju in ponovni uporabi in-formacil .;arnlgaliaca ,a l u rad n i risl RS. sr. 24l rr,r
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5. tlen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeio komunalno opremo)

Za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo se upostevajo naslednja
merila:

- povr5ina gradbene parcele stavbe;

- bruto tlorisna povriina stavbe ali povriina gradbeno inienirskega objekta;

- razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleiem povrSine objekta
(Dto) pri izradunu komunalnega prispevka za obstojeto komunalno opremo;

- faktor namembnosti objekta Fn;

- prispevna stopnja zavezanca psz(i).

6. ilen
(povrSina gradbene parcele stavbe)

(1) ee se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje novega objekta se povr5ina gradbene
parcele povzame iz dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(2) ee gradbena parcela v dokumentaciji iz prej5njega odstavka ni doloiena ali ni prikazana, se

za povriino gradbene parcele upolteva povrlina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem
izvedbenem aktu.
(3) ee povriine gradbene parcele ni mogoae dobiti na naain iz prvega in drugega odstavka tega
dlena, se za povriino gradbene parcele 5teje povr5ina zemljilke parcele ali vei zemljiSkih
parcel, na katerih.ie nadrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabe te
stavbe, pri iemer se uposteva samo tisti del zemljiSke parcele, na katerem je v skladu s

prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) ie se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljSanja opremljenosti stavbnega zemljiiia,
se za izraiun komunalnega prispevka namesto povriine gradbene parcele stavbe upoiteva
povriina, ki se doloti kot zmnoiek povrline zemljiSda pod stavbo in radunskega faktorja
povriine Fp, pri demer velja, da Fo znaia 2,5.
(5) Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, ie ni na voljo natandnejiih
podatkov o povriini gradbene parcele, v primerih ko se objekt naknadno prikljuiuje na

obstojeio komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek 5e ni bil odmerjen ali pri

odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne doloiajo gradbene parcele, ker se

gradijo na zemljiSiih, ki niso stavbna.

7. dlen
(bruto tlorisna povr!ina objekta)

(1) Bruto tlorisna povriina objekta se doloti po standardu SlsT ISO 9836'

(2) ee se komunalni prispevek odmerja zaradi gradn.ie novega objekta, se podatek o bruto

tlorisni povrsini obiekta povzame iz dokumentacije za pridobitev mnen.i in gradbenega

dovoljenja (DGD, izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov'

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni, pripomo'ek' glede katerega obdina ne 'iamdi

odtkojninsko alikako drugaee. predlagane resitve i piedlogu ali osnutku predpisa ne bodo nuino del sprej etega predp isa ( sesta
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(3) Ce se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljSanja opremljenosti stavbnega zemljiSda,

se za izradun komunalnega prispevka bruto tlorisna povrSina objekta dolodi tako, da se

upoSteva neto tlorisna povrSina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremiinin,
pomnoiena s faktorjem !,2. ee zavezanec dokaZe, da je dejanska bruto tlorisna povrSina
objekta manjSa od bruto tlorisne povrSine objekta, navedene v uradnih evidencah, se pri
izradunu komunalnega prispevka upoSteva bruto tlorisna povriina objekta iz elaborata za vpis
v uradno evidenco ie je vloiena popolna vloga za vpis spremembe neto oziroma bruto tlorisne
povriine objekta v uradno evidenco.
(4) Nadin dolodanja bruto tlorisne povriine objekta iz prejinjega odstavka se uporablja tudi pri
odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno prikljuduje na obstojedo
komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek 5e ni bil odmerjen.

8. dlen
(razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe in deleZem povriine objekta)

Razmerje med deleiem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleZem povrSine objekta (Dt") je
enako za vse vrste obstojede komunalne opreme na obmodju cele obtine in znaSa Dpo = 0,3
ter Dto = 0,7.

9. dlen
(faktor namembnosti objekta)

(1) Namembnost objekta se dolodi v skladu s predpisom, ki doloia klasifikacijo vrst objektov
CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upoSteva z uporabo faktorjev namembnosti
objekta (F,).
(2) ee se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno
dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o gradnji objektov.
(3) ee se komunalni prispevek odmerja zaradi izbolj5anja opremljenosti stavbnega zemljiSda,
se upoiteva dejanska namembnost objekta.
(al Za posamezne vrste objektov se dolodijo naslednji faktorji namembnosti objekta:

Enostanova njske stavbe
enostanovaniske stavbe

Vedsta novanjske stavbe
dvostanova njske stavbe
tri in vedstanovanjske stavbe

Stanovanjske stavbe za ne druibene skupine
Gostinske stavbe

- hotelske in podobne gostinske stavbe

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek. glede katerega obdina ne jamdiodskodninsko ali kako drugace' Predlagane resitre i p..9J:ry ali osnutku preapiru n. bodo nujno del sprejetega predpisa (sestatoika 7' dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi in'rormacil lavn egilnueaja(Uradni list RS, st. 24116).

Vrsta objekta Fn Oznaka v
klasifikaciji

obiektov CC-SI

l_,00 1_110

0,90
0,90

7!27
7122

ncn 1 12n
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(51 Za ostale vrste stavb, ki v prej5njem odstavku niso navedene, je Fn enak 1. Za vse vrste
gradbenih inZenirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) in za druge gradbene posege je Fn enak 0,3.

10. dlen
(stro5ki obstojeie komunalne opreme)

Stroiki posameznih vrst obstojede komunalne opreme, upoitevane v tem odloku na ustreznih
oskrbnih obmodjih so slededi:

druge gostinske stavbe za kratkotraino nastanitev L,30 L21.2

Poslovne in upravne stavbe L,30 t220
Trgovske in druge stavbe za storitvene deiavnosti 1,30 7230
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij

postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij ter z njimi povezane
stavbe
garaZne stavbe

1,30

L,00

124]-

1242
lndustrijske stavbe in skladiSia

industrijske stavbe
rezervoarji, silosi in skladiSdne stavbe

0,80
1,30

\251
1252

Stavbe sploinega druZbenega pomena

stavbe za kulturo in razvedrilo
muzeji, arhivi in knjiZnice

stavbe za izobraievanje in znanstvenoraziskovalno
delo

stavbe za zdravstveno oskrbo
stavbe za Sport

0,80
0,80
0,80

L,00

0,80

L26t
L262
L263

L264
L265

Druge nestanovanjske stavbe
nestanovanjske km etijske stavbe

obredne stavbe
kulturna dediS6ina, ki se ne uporablja za druge
namene

druge stavbe, ki niso uvriiene drugje

0,70
0,70
0,70

0,70

L271.

7272

1273

L274

Vrsta obstoie6e komunalne opreme
Stroiki obstoieie

komunalne opreme v EUR

L. Vodovodno omreije 13.685.628

2. Kanalizacijsko omreZje za odvajanje komunalnih odplql|l rqqq L4.252.946

3. Cestno omreZje 48.443.490

1L. 6len

(preradun stroikov obstojede komunalne opreme na enoto mere)

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni. pripomodek. glede katerega obdina ne jamdi
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Stroiki posameznih vrst obstojede komunalne opreme na ustreznem oskrbnem obmodju,
preradunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne
povr5ine objekta Cto(i), znaSajo:

12. dlen
(prispevna stopnja zavezanca)

Za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme se doloii naslednja prispevna stopnja
zavezanca ptr(i):

za vodovodno omreZje 95 o/o;

za kanalizacijsko omreije za odvajanje komunalnih odpadnih voda 97%;
za cestno omreije 54%.

III. IZRAEUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. 6len
(izradun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izraiuna tako, da se na podlagi oskrbnih obmodij ugotovi, na katero
vrsto komunalne opreme lahko zavezanec prikljudi svoj objekt oziroma mu je omogodena
uporaba dolodene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme
posebej se izraiuna komunalni prispevek, pri iemer se uporabi naslednja formula za izradun:

KPo5,1e;s63(i) = ((Aen x Cp6(i) x Dpo) + (Asravenx Cto(i) x Dto x Fn )) x p*(i)
(2) Skupni komunalni prispevek se izraduna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za
posamezne vrste obstojeie komunalne opreme na naslednji na6in:

KP=IKPi

(3) V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:

KPoustojeea(i) znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstojede
komunalne opreme;

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdiodskodninsko ali kako drugace-. Predlagane resitve ,, p.".dJ9gy ali osnutku preofira re bodo nu;no del sprejetega predpisa (sestatodka 7' dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi in'formacij javnLgi-inueaja(Uradni list RS. st. 24ll 6).

Komunalna oprema
Cp

(v EUR/m2)
ct

(v EUR/m2)

1. Vodovodno omreije 2,28 7,49
2. Kanalizacijsko omreZje za odvajanje komunalnih odpadnih voda 4,32 L2,55

3. Cestno omreije 6,20 2L,35

I
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povriina gradbene parcele stavbe;
stroiki posamezne vrste obstojede komunale opreme na m2 gradbene
parcele stavbe;
delei gradbene parcele stavbe pri izratunu komunalnega prispevka za

obstojeeo komunalno opremo;
bruto tlorisna povrSina stavbe;

stro6ki posamezne vrste obstojeie komunalne opreme na m2 bruto
tlorisne povrSine objekta;
delei povriine objekta pri izraiunu komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno opremo;
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe;
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstojete komunalne
opreme (%);

posamezna vrsta obstojeie komunalne opreme.

14. dlen
(posebni primeri obraiuna komunalnega prispevka)

Asravsa
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(1) V primeru spremembe namembnosti obstojeaega objekta, gradnje novega objekta na

mestu prej odstranjenega obstojeaega objekta ali spremembe obstojedega objekta
(nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izraiun komunalnega prispevka upoiteva
razliko med novim in starim stanjem objekta. ee je vrednost pozitivna, se za objekt obraiuna
komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odloEba z navedbo, da je komunalni
prispevek ie poravnan.

Komunalni prispevek se izraiuna na naslednji nadin:

KPi = KPnovo stanje objekta - KPstaro stanje objekta

(2) V primeru legalizacije obstojeaeBa objekta se komunalni prispevek zanj obratuna enako
kot za novogradnjo.

15. dlen
(upoitevanj preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta)

(1) V primeru odstranitve obstojeiega objekta in gradnje novega objekta na predmetnem

zemljisiu se upostevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme, ie od

odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalne prispevke ni preteklo vea kot

pet let.
(2) pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolian predloiiti

dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status ob.iekta, datum

odstranitve ter podatki o zmo8ljivosti, namembnosti in komunalni opremljenosti ob.iekta.

upoStevanje odstranienih objektov pri odmeri komunalnega prispevka je mozno le za objekte,

ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. ee dokazi ne obstajajo, upoitevanje

odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni moino'
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(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko ltejejo tudi objekti
zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, de investitor predloii dokaze glede
izpolnjevanja domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z doloibo zakona, ki

ureja graditev. Breme dokazovanja je na strani investitorja. ee dokazi ne obstajajo,
upo5tevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni moino.

16. dlen
(upoltevanje preteklih vlaganj v obliki finandnih sredstev)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obsto.ledo komunalno opremo se v primeru vlaganj
zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstojede komunalne opreme v nominalni vrednosti
upo5tevajo pretekla vlaganja v komunalno opremo, na katero se vloiek nanaia.
(21Zavezanec za plaiilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj iz

prejSnjega odstavka pristojnemu obdinskemu organu dolZan predloiiti dokazila, iz katerih
mora biti nedvoumno razviden datum, vsebina, lokacija in vi5ina finandnega vloika v

komunalno opremo.
(3) Kot pretekla vlaganja se upoitevajo samo vlaganja, nastala v obdobju ne ved kot 20 let od

dneva vloge za odmero komunalnega prispevka oz. v primeru izdajanja odlodbe po uradni
dolinosti od dneva izdaje odlodbe.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. dlen
(odmera komunalnega prispevka )

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni obiinski organ z odmerno odlofbo na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolinosti.
(2) Ce se postopek odmere komunalnega prispevka zaine na zahtevo zavezanca, mora biti
vlogi za odmero komunalnega prispevka priloiena vsa dokumentacija, ki je potrebna za

odmero komunalnega prispevka. Vlogi se lahko priloiijo tudi podatki in dokazila o 2e

poravnanih obveznostih plaiila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna
za odloiitev o odmeri komunalnega prispevka.
(3) Ce obiina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov,
potrebnih za odmero ali dvomio pravilnosti razpoloiljivih podatkov, lahko sproii ugotovitveni
postopek z namenom ugotovitve pravilnega stan.ia.

18. ilen
(pladilo in vradilo komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se lahko v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi izboljlanja
opremljenosti zemljiida odmeri kot obrodno pladilo razdeli na najved 12 meseinih obrokov,
vendar mora zavezanec za pladilo to ustrezno oznaiiti na vlogi za odmero komunalnega
prispevka ali !e pred pravnomoinostjo izdane odloibe podati na obdino pisno prolnjo z
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navedbo Stevila obrokov. V tem primeru se pladilni rok, Stevilo obrokov in zavarovanje plaiila
doloii v pogodbi.
(2) V primeru obrotnega pladila znaia minimalni obrok 500 EUR. Ne glede na dolodilo
prejinjega odstavka lahko temu prlmerno obaina prilagodi 5tevilo obrokov.
(3) Na zahtevo lnvestitorja se, ob izpolnitvl zakonskih pogojev, vradilo plaianega komunalnega
prispevka v nereva lorizirani vrednosti izvede v roku 30 dni od pravnomodnosti odloibe o
vradilu.

V. OPROSTITVE IN OLAJSAVE PLA'ILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

19. tlen
(obdinske oprostitve pladila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstojeio komunalno opremo se ne plada za gradnjo stavb, ki so

enostavni objekti in se itejejo za pomoine objekte na gradbeni parceli ali pripadajodem
zemlji5du osnovnega objekta.
(2) Komunalni prispevek za obstojeio komunalno opremo se v celoti oprosti )druge stavbe, ki

niso uvritene drugje< (oznaka 1274 v CC-S|), po predpisih o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov.

VI. PREHODNE IN KON.NE DOLO.BE

20. ilen
(obravnava ie prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

(1) Postopki za odmero komunalnega prispevka, zaieti pred uveljavitvijo tega odloka, se

kontajo po predpisih, veljavnih v iasu vloiitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
(2) Za postopke, zaiete pred uveljavitvijo tega odloka, se Ste.iejo tudi odmere komunalnega
prispevka zaradi izboljianja opremljenosti zemljilia na obmoiju predvidene investicije v
komunalno infrastrukturo za vodovodno in kanalizacijsko omreije na podlagi sklenjenih
poSodb.
(3) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno opremo za obmodje obdine Moravske Toplice je na vpogled na spletni strani in
sedeiu Obdine Moravske Toplice.

21. ilen
(prenehan.ie veljavnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljiii in
merilih za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno infrastrukturo za obmotje

Obiine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 110/09).
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22. dlen
(zaietek veljavnosti)

Ta odlok zadne vel.iati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3t.:+za-ooog/zozt-tz
Moravske Toplice, dne

Zupan

Obdine Moravske Toplice
Alojz Glavad l. r.
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