OB.INA MORAVSKE TOPLICE
KRANJ.EVA ULICA3
9226 MORAVSKE TOPLICE

Stevilka: 426-0009 I 2O2l

-|

9

Datw:28.3.2022
OBCINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE
Zadeva: PR.EDLOG ODLOKA O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBSTOJE.O XOTT,IUXILNO OPREMO ZA OBMOdJE OB.INE
MORAVSKE TOPLICE - II. obravnava

I.
-

ZAKONSKAPODLAGA
218. dlen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS 5t. 61117),
21. dlen Uredbe o programu oprernljanja stavbnih zernlji5d in odloku o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo ter o izradunu in
odmeri komunalnega prispevka {Uradni list RS, St. 20119, 30/19 - popr. in34119),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35/l4,2lll5 in25ll7),
Poslovnik Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117,
9'7/20).

2. RAZLOGIZASPREJEMODLOKA
Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 21. redni seji dne 21. 12.2021, sprejel predlog
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za
obmodje Obdine Moravske Toplice, cilj katerega je ureditev odmere komunalnega prispevka
v skladu z veljavno zakonodajo.
Predlog odloka je bil v skladu s 72. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, 5t. 52117,97120\, posredovan v javno raz4;ravo, ki je trajala od 23. 12.
2021 do 6. 1. 2022. V dasu javne razprave zainteresirana javnost ni podala nobene pisne
pripombe oz. predloga.
Zato obdinskernu svetu predlagam, da sprejme predlagan odlok.

3. PREDLOGSKLEPA
ObEinski svet ObCine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo za obmolje ObIine
Moravske Toplice.

Pripravila: obdinska uprava
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Na podlagi tretjega odstavka2l8. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 6ll17),
29. dlena Zakota o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94107 - uradno prediSdeno
besedilo, 76108, 79/09, 51110, 40112 - ZUJF, l4l15 ZUUJFO, 1 1/18 ZSPDSLS- 1, 30/18,
61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZUOOPE), 21. dlena 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.
20119,30119 - popr. in 34119) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS,
. redni seji dne
5t. 35/14, 2l/15 ir 25117) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na
sprej el

ODI,OK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeEo komunalno opremo za
obmoije 0bIine Moravske Toplice

I. SPLOSNE DOLOCBE
1

. dlen

(predmet odloka)

(1) S tern odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno opremo za celotno obmodje Obdine Moravske Toplice.
(2) Odlok doloda:
oskrbna obmodja za posamezne wste obstojede komunalne opreme na obmodju
obdine;
stro5ke za posamezne wste obstojede komunalne opreme;
preradun stro5kov posameznih wst obstojede komunalne opreme na enoto mere,
merila za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo;
dolodbe o obdinskih olaj5avah in oprostitvah pladila komunalnega prispevka,
upoltevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.
nadin 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 obmodje Obdine Moravske
Toplice<.

-

-

2. dlen
(opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tern odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in
uredbi, ki doloda podrobnej5o vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstojedo komunalno opremo ter odmero in izradun komunalnega prispevka.

v
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II. PREDMET KOMLTNALNEGA PRISPEVKA, MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO
KOMLTNALNEGA PRISPEVKA
3. dlen
(predmet komunalnega prispevka)

(l)

Komunalni prispevek za obstojedo komunalno opremo se odmerja za naslednjo

komunalno opremo:
cestno omreZje;
vodovodno omreZje

in

kanalizacijsko omreije za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
(2) Komunalni prispevek za posamezno wsto obstojede komunalne opreme se odmeri, kadar:
se obstojed ali nadrtovan objekt posredno ali neposredno prikljudi na posamezno wsto
komunalne opreme oziroma pridne broneniti posamezno wsto komunalne opreme
oziroma obstaja moZnost prikljuditve ali bremenitve komunalne opreme, katere
uporaba je s predpisom obvezna;
se obstojedemu objektu poveduje bruto tlorisna pow5ina ali
se obstojedemu objektu spreminja namembnost.

4. dlen
(oskrbna obmodja obstojede komunalne opreme)

(1) Oskrbna obmodja po tem odloku so dolodena za posamezne vrste obstojede komunalne
opreme na obmodju obdine in so prikazana v grafidnem delu elaborata iz tetjega odstavka 1.
dlena tega odloka. Gre za naslednje gafidne prikaze:

-

Karta 1 - Vodovod - Pregledna karta oskrbnega obmodjajavnega vodovoda;
Karta 2 - Kanalizacija - Pregledna karta oskrbnega obmodja javne kanalizacije;
Karta 3 - Ceste - Pregledna karta oskrbnega obmodjajavnega cestnega omreZja;
(2) Ce je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da objekt, ki je predmet odmere, na
oskrbnem obmodju posamezne komunalne opreme nima moZnosti prikljudka ali te ni mogode
uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko oprernljenost objekta s
komunalno opremo.
(3) V primeru, da se objekt, ki se prikljuduje na posamezno komunalno opremo, nahaja izven
oskrbnega obmodja te komunalne opreme, se obradunsko obmodje raz5iri na parcelo tega
objekta.
(4) Komunalni prispevek za obstojedo komunalno opremo se odmeri samo za tiste wste
obstojede komunalne opreme, na katere lahko zavezanec prikljudi svoj objekt oziroma mu je
omogodena njihova uporaba.
5. dlen

(merila za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno oprerno)

Za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo se upo5tevajo naslednja
merila:
- powsina gradbene parcele stavbe;
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bruto tlorisna pow5ina stavbe ali pow5ina gradbeno inZenirskega objekta;
ruzme1e med deleZem gradbene parcele stavbe (Dp") in deleZem pow5ine objekta
(Dt ) pri izradunu komunalnega prispevka za obstojedo komunalno oprono;
faktor namembnosti objekta F"l
prispevna stopnj a zavezatca p,"(1).

6. dlen
(povr5ina gradbene parcele stavbe)

(1) ie se komunalni prispevek odme{a zaradi gradnje novega objekta se powsina gradbene
parcele povzame iz dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(2) ie gradbena parcela v dokumentaciji iz prej5njega odstavka ni dolodena ali ni prikazana,
se za powiino gradbene parcele upo5teva powSina, kot je opredeljena v ustreznem
prostorskem izvedbenern akru.
(3) ie powSine gradbene parcele ni mogode dobiti na nadin iz prvega in drugega odstavka
tega dlena, se za powsino gradbene parcele Steje powiina zemlji5ke parcele ali ved zemlji5kih
parcel, na katerih je nadrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabe te
stavbe, pri demer se upoSteva samo tisti del zemlji5ke parcele, na katerem je v skladu s
prostorskim aktom dovoljeno graditi stavbo.
(4) ie se komunalni prispevek odme{a zaradi izbolj5anja opreraljenosti stavbnega zernlji5da,
se za izradun komunalnega prispevka namesto pow5ine gradbene parcele stavbe upo5teva
powSina, ki se dolodi kot annoZek pow5ine zanlji5da pod stavbo in radunskega faktorja
powsine Fo, pri demer velja, da Fo znasa 2,5.
(5) F, se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, de ni na voljo natandnej5ih
podatkov o powSini gradbene parcele, v primerih ko se objekt naknadno prikljuduje na
obstojedo komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek 5e ni bil odmerjen ali pri
odmeri komunalnega prispevka za stavbe, ki se jim ne dolodajo gradbene parcele, ker se
gradijo na zanlji5dih, ki niso stavbna.
7. dlen
(bruto tlorisna pow5ina objekta)

(1) Bruto tlorisna pow5ina objekta se dolodi po standardu SIST ISO 9836.
(2) ie se komunalni prispevek odmeq'a zaradi gradnje novega objekta, se podatek o bruto
tlorisni pow5ini objekta povzame iz dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja (DGD, izdelane po predpisih, ki urejajo gradnjo objektov.
(3) ie se komunalni prispevek odmerl'a zaradi izboljSanja opremljenosti stavbnega zemlji5da,
se za izradun komunalnega prispevka bruto tlorisna pow5ina objekta dolodi tako, da se
upo5teva neto tlorisna powSina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepranidnin,
pomnoZena s faktorjem 1,2. Ce zavezanec dokaie, da je dejanska bruto tlorisna powsina
objekta manj5a od bruto tlorisne powSine objekta, navedene v uradnih evidencah, se pri
izradunu komunalnega prispevka upo5teva bruto tlorisna pow5ina objekta iz elaborata za vpis
v uradno evidenco de je vloZena popolna vloga za rpis sprernonbe neto oziroma bruto
tlorisne pow5ine objekta v uradno evidenco.
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(4) Nadin dolodanja bruto tlorisne povrSine objekta iz prej5njega odstavka se uporablja tudi
pri odmeri komunalnega prispevka v primerih, ko se objekt naknadno prikljuduje na obstojedo
komunalno opremo, zakatero mu komunalni prispevek 5e ni bil odmerjen.
8. dlen
(razmeqe med deleZem gradbene parcele stavbe in deleZem povr5ine objekta)

Razmerje med deleZern gradbene parcele stavbe (DpJ in deleZern povr5ine objekta (Dt") je
enako za vse wste obstojede komunalne oprerne na obmodju cele obdine in zna5a Dpo : 0,3
ter Dto :0,7.
9. dlen
(faktor namembno sti obj ekta)

(l)

Namembnost objekta se dolodi v skladu s predpisom, ki doloda klasifikacijo wst objektov
CC-SI glede na namen uporabe objektov in se upo5teva z uporabo faktorjev namembnosti
objekta (F").
Q) Ce 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) ie se komunalni prispevek odmerja zaradi izbolj5anja oprernljenosti stavbnega zernlji5da,
se upo5teva dejanska namembnost objekta.
@) Zaposamezne wste objektov se dolodijo naslednji faktorji namembnosti objekta:

Vrsta objekta

F,

Oznaka v

klasifikaciji
objektov CCSI
Enostanovanjske stavbe
enostanovaniske stavbe
Vedstanovanj ske stavbe
dvostanovanj ske stavbe
tri in vedstanovaniske stavbe
Stanovaniske stavbe za posebne druZbene skupine
Gostinske stavbe
hotelske in podobne gostinske stavbe
druge gostinske stavbe za kratkotraino nastanitev
Poslovne in upravne stavbe
Trgovske in druge stavbe za storitvene deiavnosti
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje
njimi povezane
elektronskih komunikacij ter
stavbe
Earalne stavbe
Industrijske stavbe in skladi5da
industrijske stavbe

z

1,00

1110

0,90
0,80

tt21
tt22

0,80

I 130

1,30
1,30

t2tt

1,30

1,30

t220
t230

1,30

t24l

1,00

t242

0,80
1,30

t25t

tzt2

t252
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rezervoaii, silosi in skladi5dne stavbe
Stavbe sploSnega druZbenega pomena
stavbe za kulturo in razvedrilo
muzeji, arhivi in knjiZnice
stavbe za izobralevanje in znanstvenoraziskovalno
delo
stavbe za zdrav stveno oskrbo
stavbe za Sport

Druge nestanovanjske stavbe
nestanovanj ske kmetij ske stavbe
obredne stavbe
kulturna dedi5dina, ki se ne uporablja za druge
namene
druge stavbe, ki niso uwSdene drugfe
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0,80
0,80
0,80

t26l

1,00

t264

0,80

1265

0,70
0,70
0,70

1272

0,70

1274

1262

t263

t27l
t273

(5\ Za ostale wste stavb, ki v prej5njem odstavku niso navedene, je Fn enak l. Za vse wste
gradbenih inZenirskih objektov (oznaka 2 v CC-SI) inza druge gradbene posege je Fn enak
0,3.
10. dlen
(stro5ki obstojede komunalne oprane)

Stro5ki posameznih wst obstojede komunalne opreme, upo5tevane v tem odloku na ustreznih
oskrbnih obmodjih so slededi:

Strolki
Vrsta obstoieie komunalne opreme

obstojeCe

komunalne opreme v
EUR

l. Vodovodno omreZie
2. Kanalizacii sko omreZi e za odv aianie komunalnih odpadnih voda
3. Cestno omreZie

13.68s.628
14.252.946
48.443.490

ll. dlen
(preradun stro5kov obstojede komunalne opreme na enoto mere)

Stro5ki posameznih wst obstojede komunalne opreme na ustreznem oskrbnern obmodju,
preradunani na enoto mere, to je na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne
pow5ine objekta Cto(i), znaiajo:

Komunalna oprema

Cp
(v EUR/m2)

l. Vodovodno omreZie
2. Kanalizacii sko omreZ j e za odv aiani e komunalnih odpadnih voda
3. Cestno omreZie

2,28
4,32
6,20

Ct
(v EUR/m2)
7.49
12,55

21,35
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12. dlen
(prispevna stopnj a zavezanca)

Za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme se dolodi naslednja prispevna stopnja
zavezanca p",(i):

-

za vodovodno

omrezje

zakanahzacijsko omreZje za odvajanje komunalnih odpadnih
za cestno

omreZje

voda

95 %;
9l %;
54 %.

III. IZRAiUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. dlen
(izradun komunalnega prispevka)

(l) Komunalni prispevek se izraduna tako, da se na podlagi oskrbnih obmodij ugotovi, na
katero vrsto komunalne opreme lahko zayezanec prikljudi svoj objekt oziroma mu je
omogodena uporaba dolodene wste komunalne opreme. Za vsako posamezno wsto
komunalne oprone posebej se izraduna komunalni prispevek, pri demer se uporabi naslednja
formula za izradun:

-

((Acr x Cpo(i) x Dpo) + (A51aysa x CL(i) x Dt" x F, )) x p*(i)
(2) Skupni komunalni prispevek se izraduna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za
posamezne wste obstojede komunalne opreme na naslednji nadin:
KPs6.1o;"6u(i)

KP:

X KPI

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

-

KPo5.1o1"5u(i) znesek dela komunalnega prispevka za posamezno wsto obstojede

- Acp
- Cp"(D
- Dpo

komunalne opreme;
pol,tsina gradbene parcele stavbe;
stro5ki posamezne vrste obstojede komunale opreme na m2 gradbene
parcele stavbe;
deleZ gradbene parcele stavbe pri izradunu komunalnega prispevka za
obstojedo komunalno opremo;
bruto tlorisna powiina stavbe;
stroski posamezne wste obstojede komunalne oprern" nu ,n' b-to
tlorisne pow5ine objekta;

- Asrevee
- Ct"(D
deleZ powiine objekta pri izradunu komunalnega prispevka za
- DL
obstojedo

- Fn
- p.(i)
- i

komunalno opremo;
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe;
prispevna stopnj a zavezalca za posamezno vrsto obstojede komunalne
opreme (%);
posamezna wsta obstojede komunalne opreme.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(sesta todka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij ja\,nega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog II. obravnava

14. dlen
(posebni primeri obraduna komunalnega prispevka)

(1) V primeru spremembe namembnosti obstojedega objekta, gradnje novega objekta

na

mestu prej odstranjenega obstojedega objekta ali spremembe obstojedega objekta (nadzidave,
dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izradun komunalnega prispevka upoSteva razliko med
novim in starim stanjem objekta. ie je wednost pozitivna, se za objekt obraduna komunalni
prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odlodba z navedbo, daje komunalni prispevek Ze
poravnan.
Komunalni prispevek se izraduna na naslednji nadin:
KP; : KP6v6 51x1je objekta - KPstaro stanje objel@
(2) V primem legalizaclje obstojedega objekta se komunalni prispevek zanj obraduna enako
kot za novogradnjo.
15. dlen
(upo5tevanj preteklih vlaganj v primeru odstranitve in gradnje novega objekta)

(1) V primeru odshanitve obstojedega objekta in gadnje novega objekta na predmetnern
zemlji5du se upo5tevajo pretekla vlaganja v posamezne wste komunalne opreme, de od
odstranitve objekta do dne podaje vloge za odmero komunalne prispevke ni preteklo ved kot
pet let.

(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezarec dolian
predloZiti dokumentacijo o odstranjenern objektu, iz katere je razviden obstoj in status

ter podatki zmogljivosti, namernbnosti in komunalni
opremljenosti objekta. UpoStevanje odstranjenih objektov pri odmeri komunalnega prispevka
je moZno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja. ie dokazi ne
obstajajo, upo5tevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega prispevka ni moZno.
(3) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenj4 se lahko Stejejo tudi
objekti zgrajeni pred 31. decernbrom 1967, vendar le, de investitor predloZi dokaze glede
izpolnjevanja domneve gadbenega in uporabnega dovoljanja v skladu z dolodbo zakona, ki
dokazi ne obstajajo,
ureja graditev. Brerne dokazovanja je na strani investitorja.
prispevka
ni moZno.
upoStevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega
objekta, datum odstranitve

o

ie

16. dlen
(upo5tevanje preteklih vlaganj v obliki finandnih sredstev)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojedo komunalno opremo se v primeru vlaganj
zayezurca v izgradnjo posamezne wste obstojede komunalne opreme v nominalni wednosti
upo5tevajo pretekla vlaganja v komunalno opremo, na katero se vloZek nana5a.
(2) Zavezanec za pladilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljanja preteklih vlaganj
iz prej5njega odstavka pristojnernu obdinskemu organu dolZan predloZiti dokazila, iz kateih
mora biti nedvoumno razviden datum, vsebina, lokacija in viSina finandnega vloZka v
komunalno opremo.
(3) Kot pretekla vlaganja se upo5tevajo samo vlaganja, nastala v obdobju ne ved kot 20 let od
dneva vloge za odmero komunalnega prispevka oz. v primeru izdajarla odlodbe po uradni
dolZnosti od dneva izdaje odlodbe.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali osnutkr.r predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta toaka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij jarnega zradaja (Uradni list RS, it. 24116).

Predlog

-

IL obravnava

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
I 7-

dlen

(odmera komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni obdinski organ z odmemo odlodbo na

zahtevo

zaveza\ca ali po uradni dolZnosti.
(2)
se postopek odmere komunalnega prispevka zadne na zahtevo zayezanca, mora biti
vlo$ za odmero komunalnega prispevka priloZena vsa dokumentacija, ki je potrebna za
odmero komunalnega prispevka. Vlogi se la}ko priloZijo tudi podatki in dokazila o Ze
poravnanih obveznostih pladila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna
za odloditev o odmeri komunalnega prispevka.
(3)
obdina v fazi odmere komunalnega prispevka ugotovi, da nima vseh podatkov,
potrebnih za odmero ali dvomi
pravilnosti razpoloZljivih podatkov, lahko sproZi
ugotovitveni postopek z namenom ugotovitve pravilnega stanja.

ie

ie

o

18. dlen

(pladilo in wadilo komunalnega prispevka)

v primeru odmere komunalnega prispevka zaradi
izbolj5anja opremljenosti zernlji5da odmeri kot obrodno pladilo razdeli na najved 12 mesednih
obrokov, vendar mora zayezanec za pladllo to ustrezno oznaditi na vlogi za odmero
komunalnega prispevka ali 5e pred pravnomodnostjo izdane odlodbe podati na obdino pisno
pro5njo z navedbo Stevila obrokov. V tern primeru se pladilni rok, Stevilo obrokov in
zavarovanje pladila dolodi v pogodbi.
(2) V primeru obrodnega pladila zna5a minimalni obrok 500 EUR. Ne glede na dolodilo
prej5njega odstavka lahko tonu primemo obdina prilagodi Stevilo obrokov.
(1) Komunalni prispevek se lahko

(3) Na zahtevo investito{a se, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, wadilo

pladanega
komunalnega prispevka v nerevalorizirani wednosti izvede v roku 30 dni od prarmomodnosti
odlodbe o wadilu.

V. OPROSTITVE IN OLAJSAVE PLAiILA KOMLINALNEGA PRISPEVKA
19. dlen
(obdinske oprostitve pladila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za obstojedo komunalno opremo se ne plada za gradnjo stavb, ki so
enostavni objekti in se Stejejo za pomoine objekte na gadbeni parceli ali pripadajodan
zernljiSdu osnovnega obj ekta.

(2) Komunalni prispevek za obstojedo komunalno oprerno se v celoti oprosti >>druge stavbe, ki
v CC-S\, po predpisih o uvedbi in uporabi anotne

niso uwSdene drugje< (oznaka 1274
klasifikacij e wst objektov.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delor.ni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reSiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta todka 7. alena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).

Predlog II. obravnava

VI. PREHODNE IN KONdNE DOLOdBE
20. dlen
(obravnava Ze prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)

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

se

kondajo po predpisih, veljavnih v dasu vloZitve vloge za odmero komunalnega prispevka.
(2) Za postopke, zadete pred uveljavitvijo tega odloka, se Stejejo tudi odmere komunalnega
prispevka zaradi izbolj5anja opranljenosti zonljiSda na obmodju predvidene investicije v
komunalno infrastrukturo za vodovodno in kanalizacijsko omreZje na podlagi sklenjenih
pogodb.
(3) Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo
komunalno opremo za obmodje obdine Moravske Toplice je na rpogled na spletni strani in
sedeZu Obdine Moravske Toplice.
21. dlen
(prenehanj e velj avnosti)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o programu oprernljanja stavbnih zemlji5d
in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno infrastrukturo za
obmodje Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 110/09).

22. dlen
(zadetek veljavnosti)
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevilka: 426-0009 l2o2l
Moravske Toplice, dne
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i:rryan
Obdine Moravske Toplice
Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delov,ni pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako dnlgade. Predlagane reSitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
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