
PREDLOG - 1. obravnava

Na podlagi 218., 227. in 228. e|€na Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, at.61117),21.,24.,25. in 27 . 6lena
Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljisd in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obslojedo komunalno opremo ter o izradunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, St. 20119, 30/19 -
popr. in 34/19), f. in 4. dlena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno
opremo na osnovi povprednih stroskov opremljanja stavbnih zemljise s posameznimi vrstami komunalne opreme
(Uradni list RS, 5t. 66i 18) in '16. dlena Statuta obdine Vransko (Uradni list RS, 5t. 17120'lO in sprem.) je Obdinski
svet Obdine Vransko na seji dne_sprejel

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. elen
(predmet odloka)

(1)S tem odlokom se sprejme.io podlage za odmero komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno
opremo na obmodju celotne obeine Vransko.

(2) Odlok doloaa:
- podlage za odmero komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo,
- izracun komunalnega prispevka,
- odmero komunalnega prispevka,
- oprostitve plaeila komunalnega prispevka in
- upostevanja preteklih vlaganj v komunalno opremo.

(3) Podlaga za odlok so stroski obstojeee komunalne opreme na enoto mere, povzeti iz doloeb
predpisa, ki ureja podlage za odmero komunalnega prispevka na osnovi povpreinih stroskov
opremljanja stavbnih zemljiSa.

2 dlen
(pomen izrazov)

lzrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi,
ki doloea podrobnejso vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeeo
komunalno opremo ter odmero in izraeun komunalnega prispevka.

(1) Komunalni prispevek za obstojeoo komunalno opremo na obmocju obeine Vransko se odmerja za
naslednjo komunalno opremo:

- cestno omrezje,
vodovodno omreZje,

- kanalizacijsko omrefe za komunalno odpadno vodo,
- javne povraine.

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEEO KOMUNLANO
OPREMO

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojeEo komunalno opremo na obmodju

obdine Vransko

3. elen
(obstojeca komunalna oprema)
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4. elen
(preraeun stroskov obstojece komunalne opreme na enoto mere)

Stroski posameznih vrst obstojeee komunalne opreme na enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele
stavbe Cpdi) in na m2 bruto tlorisne povriine objekta Ct"(i), povzeti iz Pravilnika o podlagah za
odmero komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo na osnovi povprecnih stroskov
opremljanja stavbnih zemljiSC s posameznimi vrstami komunalne opreme znaSajo:

Obstojeda komunalna oprema Cpo (EURYm') Ct (EURi m'?)

Cestno omrezje 17,50 48,00

Vodovodno omreije 6,50 17,00

Kanalizaci.isko omreije za komunalno odpadno vodo 5,40 '1 1,00

Javne povrsine 0,70 2,00

5. elen
(merila za odmero komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo)

Za odmero komunalnega prispevka za obstojeao komunalno opremo, doloeeno s tem odlokom, se
upostevajo naslednja merila:

povrSina gradbene parcele slavbe,

bruto tlorisna povrsina stavbe ali povrsina gradbenega inzenirskega objekta ali povrsina drugih

gradbenih posegov,

razmerje med delezem gradbene parcele stavbe (Dpo) in delezem povrsine objekta (Dto),

faktor namembnosti objekta (Fn),

prispevna stopnja zavezanca psz(i).

6. elen
(povr5ina gradbene parcele stavbe)

(1) Ce se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oztoma zaad objekta, za katerega je
potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o povrsini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejalo graditev.

(2) Ce gradbena parcela v dokumentaciji iz prejgnjega odstavka ni doloeena oziroma ni prikazana, se
za povrsino gradbene parcele uposteva povrsina, kot je opredeljena v ustreznem proslorskem
izvedbenem aktu.

(3) Ce povrsine gradbene parcele ni mogoee pridobiti na naein iz prejsnjih dveh odstavkov, se za
povriino gradbene parcele Steje povriina zemljiSke parcele ali veo zemljiskih parcel, na katerih je
nadrtovana stavba oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi te stavbe, pri eemer se
uposteva samo tisti del zemljiSke parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno
graditi stavbo.

(4) Ob odmeri komunalnega prispevka zaradi:

izboljsanja opremljenosti stavbnega zemljisea ali

ae povrsine gradbene parcele ni mogoee doloeiti na naein iz prvega, drugega oziroma tretjega

odstavka tega elena

in, 6e ne obstajajo natanonejsi podatki, tudi v primeru
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pred legalizacuo obstojecih objektov, ee komunalni prispevek Se ni bil plaean,

ko je obeina komunalni prispevek zaradi graditve Ze odmerila in se obJekt naknadno prikljueuie

na novo vrsto obstojeee komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek Se ni bil

odmerjen in pri tem ne gre za izboljsanje opremljenosti stavbnega zemljisea in

kadar se komunalni prispevek odmeri zaradi graditve stavb, ki se Jim ne doloe4o gradbene

parcele, ker se gradijo na zemljiseih, ki niso stavbna,

se povrsina gradbene parcele oziroma povrSina parcele objekta doloei kot zmnozek povrsine zemljisea
pod stavbo in faktorja povriine (Fp), ki znasa 2,5.

(5) Pri odmeri akontacr.le komunalnega prispevka za novo komunalno opremo se pri izraeunu
akontacije komunalnega prispevka namesto povr5ine gradbene parcele stavbe upoSteva povriina
urejenega zazidljivega zemljiSda.

7. eten
(bruto tlorisna povr5ina objekta)

(1) Bruto tlorisna povrsina objekta se doloei po standardu SIST ISO 9836.

(2) Ce se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno
dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni povrsini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.

(3) Ce se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljSanja opremljenosti stavbnega zemljisCa, se za
izraeun komunalnega prispevka bruto tlorisna povrsina objekta doloei tako, da se uposteva neto
tlorisna povrsina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremidnin, pomnozena s faktorjem
1,2. Ce zavezanec za plaeilo komunalnega prispevka dokaze, da je dejanska bruto tlorisna povrsina
ob.iekta manjsa od izraaunane na naein iz prelsnjega stavka, se uposteva dejanska bruto tlorisna
povrsina objekta.

(4) Naein doloaanja bruto tlorisne povrsine objekta iz prejsnjega odstavka se uporablja, ee ni na voljo
natanCnejSih podatkov, tudi pri odmeri komunalnega prispevka:

pred legalizaclo obstojeeih objektov, Ce le-ta Se ni bil plaean oziroma niso bile izpolnjene

obveznosti v zvezi s plaeilom na drug naein in

pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo potem, ko je obdina

komunalni prispevek zaradi graditve Ze odmerila in se objekt naknadno prikljueuje na novo

vrsto obstojeee komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek Se ni bil odmerjen in

pri tem ne gre za izboljSanje opremlJenosti stavbnega zemljaSea.

8. elen
(razmerje med delezem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deleZem povrsine objekta (DL)

S tem odlokom se doloei naslednje razmerje med delezem gradbene parcele stavbe (Dp,) in delezem
povrsine objekta (Dto), ki se uposteva pri izraaunu komunalnega prispevka za obstojeco komunalno
opremo:

deleZ gradbene parcele stavbe (Dpo) zna6a 0,5,

deleZ povrSine objekta (Dt"), znaia 0,5.
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L elen
(faktor namembnosti objekta (F"))

(1) Namembnost objekta se uposteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta (F"), ki jih doloea ta
odlok.

(2) 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 graditvi.

(3) Ce se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljsanja opremljenosti stavbnega zemlJisca, se
uposteva de.,anska namembnost objekta, razvrseena v ustrezno od skupin oziroma vrst po predpisih, s
katerimije doloeena klasifikacija vrst objektov CC-Sl glede na namen uporabe objektov.

(4) Za posamezne vrste objektov se doloeijo naslednji faktorji namembnosti objekta (Fn):

(5) Za ostale vrste stavb, ki v prejsnjem odstavku niso navedene, je (F") enak 1. Za ostale vrste
gradbenih inzenirskih objektov, ki v prejsnjem odstavku niso navedeni in za druge gradbene posege je
(F") enak 0,5.

10. elen
(prispevna stopnja zavezanca (p",))

CC-Sl - klasifikacijska raven
podro6ja CC-Sl - klasifikacijska raven razreda

Stavbe

'l '1 10 Enostanovanjske stavbe 0,7
1121 Dvostanovanjske stavbe 1,0

1122 Tri in vedstanovanjske stavbe 1,3

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe I,J

1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1,0

1220 Poslovne in upravne stavbe 1,3

1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,3

1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij
ter z niimi povezane stavbe I,J

1242 Garazne stavbe I,J

1251 lndustrijske stavbe 0,5
1252 Rezervoarji, silosi in skladi56a 0,7
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 0,5

Obredne stavbe 0,7
1274 Druge stavbe, ki niso uvrsdene drugje 1,0

Gradbeni inzenirski objekti

2301 Objekti za pridobivanje in izkoriSdanje mineralnih surovin 0,5
2302 Elektrarne in drugi energetski objekti 0,5
2303 Objekti kemidne industrije 0,5
2304 Objekti tezke industrije, ki niso uvrsdeni drugje 0,5
241'l Sportna igrisda 0,1

2412 Drugi objekti za 5port, rekreacijo in prosti das 0,'1

2420 Drugi gradbeni inzenirski objekti 0,1

Drugi gradbeni posegi
3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena '1,0

3311 Drugi gradbeni posegi, ki niso razvrsdeni drugje 1,0

Prispevna stopnja zavezanca (p".) za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme znasa za:

F"

1272



Obstoje6a komunalna oprema Ps. (%)

Cestno omreZje 56

Vodovodno omreZje 40

Kanalizacijsko omre2je za komunalno odpadno vodo 46

Javne povr5ine
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III. IZRAEUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. 6len
(izra6un komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstojede komunalne opreme se za stavbe izraeuna na
naslednji nadin:

KPoustoleea(i) = ((Ace . Cp"(i)' Dpo) + (Asrnvan' Ct"(i)' Dto' F^))' ps.(i)

KPobslojeca = f KPoostqee"(i)

(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoje6e komunalne opreme se za gradbeno-
inZenirske objekte obraeuna na naslednji na6in:

KPoosro;e{a(i) = Aeto' Cto(i)' Dto' Fn' P*(i)

KPoustoleca = f KPousto.;era(i)

Zgornje oznake pomenijo

KPoosro;eca(i): znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstojeee komunalne

opreme,

Aoe: povrSina gradbene parcele stavbe,

Cpo(i): stro5ki posamezne vrste obstojeee komunale opreme na m2 gradbene parcele stavbe,

Dpo: deleZ gradbene parcele stavbe pri izra6unu komunalnega prispevka za obstojeeo

komunalno opremo,

Asrnvee: bruto tlorisna povrSina stavbe,

Cto(i): stro5ki posamezne vrste obstojeee komunalne opreme na m2 bruto tlorisne povr5ine

objekta,

Dto: deleZ povrSine objekta pri izraeunu komunalnega prispevka za obstojedo komunalno

opremo,

Fn: faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe,

ps.(i): prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstojeee komunalne opreme (%),

i: posamezna vrsta obstojeee komunalne opreme.

(3) Povr5ina gradbene parcele in bruto tlorisne povr5ine stavbe se pridobi iz dokumenlacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma ob upo5tevanju doloeb 6. elena tega odloka.

(a) Ce se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvr5eajo med druge gradbene posege, se
komunalni prispevek izraeuna ob smiselnem upo5tevanju prvega in drugega odstavka tega elena.

50
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(5) Komunalni prispevek za obstojedo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu za.adi
spremembe zmogljivosti ali namembnosti objekta, se izraeuna tako, da se izraeunata visina
komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti ali namembnosti
objekta in pred spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni
prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred
spremembo zmogljivosti ali namembnosti objekta. V primeru, da je razlika negativna, se z odmerno
odloebo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstojedo komunalno opremo Ze poravnan in se razlika
ne vraea.

12. ebn
(izraeun komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo ob prikljucevanju preko nove

komunalne opreme)

(1)Ce se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se prikljuouje objekt, posredno
ali neposredno prikljueuje na obstojeeo komunalno opremo oziroma bremeni Ze zgrajeno komunalno
opremo, se pripadajooi del komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo doloei na
naslednji naein:

ee je izraeunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme visji od
izraeunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstojeee komunalne opreme
KP**(i) - KP"o"r"pea(i) > 0 je vrednost pripadajoaega dela komunalnega prispevka za
obstoJeeo komunalno opremo 0;

- ee je izraeunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjsi od
izradunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstojece komunalne opreme
KP*""(i) - KPo"bj".a(i) < 0 se pripadajoci del komunalnega prispevka za posamezno vrsto
obstojeee komunalne opreme dolodi po enaebi KPrlo,a(i) - KPoo"tolec"(i).

(2) Ce investitor in obcina skleneta pogodbo o opreml.ianju za gradnjo komunalne opreme, ki ni
predvidena v programu opremljanja, se pripadajodi del komunalnega prispevka za posamezno vrsto
obstojece komunalne opreme dolodi ob smiselni uporabi prejSnjega odstavka.

IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

13. elen
(zavezanec za plaeilo komunalnega prispevka)

(11 Zavezanec za placilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
prikljueuje na komunalno opremo oziroma mu je omogoiena njena uporaba, povecuje zmogljivost
objekta ali spreminja njegovo namembnost.

(2) Povecanje zmogljivosti objekta pomeni poveeanje povrsine objekta, poveeanje gradbene parcele
ali sprememba namembnosti objekta.

(3) Zavezanec za plaeilo komunalnega prispevka je tudi investitor oziroma lastnik objekta, ki se
legalizira.

(1) Komunalni prispevek se odmeri za komunalno opremo, na katero se zavezanec prikljuei oziroma
mu je omogoeena njena uporaba, z odloebo:

na zahtevo zavezanca,

14. elen
(odmera komunalnega prispevka)
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ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezancevem imenu, da je vloga za izdajo

gradbenega dovoljenja, katero je vlozil zavezanec, popolna,

po uradni dolznosti.

(3) Rok pladila odmer.ienega komunalnega prispevka Je 30 dni od prejema izdane odlodbe. V primeru
zamude pri plaeilu, se obraCunajo zakonite zamudne obresti.

(4'1 Zavezancem, katerim se izda odlocba o plaailu komunalnega prispevka, se omogoei plaeilo v
najvee dvanajstih zaporednih meseenih obrokih. Zavezanec mora namero za obroino odplaeevanje
podati pri oddaji vloge za odmero komunalnega prispevka. Obeinska uprava obroeno odplaeevanje
odobri in sklene z zavezancem dokument o obroenem odplaeevanju.

(5) Ce je zavezanec plaeal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vlozi zahteve za izdajo
gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenle ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravieen
do vraeila plaeanega komunalnega prispevka.

(6) Komunalni prispevek je namenski prihodek obcinskega proraduna, namenjen financiran.ju gradnje
komunalne opreme.

15. elen
(pogodbena razmerja med investitorjem in obeino)

Ce se obeina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroske, delno ali v celoti zgradil
komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljiscu, se tak dogovor sklene s
pogodbo o opremljanju, v kateri se nataneno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

'16. dlen
(stroski prikljueevanja)

Velja, da so s plaeilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroski priklueevanja objekta na
obstojeoo komunalno opremo v razmer.ju do obaine, razen gradn,e tistih delov priklJuekov, ki so v
zasebni lasti.

V. OPROSTITVE PLA.ILA KOMUNALENGA PRISPEVKA

17. elen
(oprostitve plaeila komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se oprosti

za gradnjo gospodarske javne infrastrukture,

za gradnjo neprofitnih stanovanj,

za gradnjo stavb za izobrazevanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po

predpisih s katerimije dolodena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe

objektov.

(2) Komunalni prispevek za novo in obstojeco komunalno opremo se ne placa za gradnjo enostavnih
objektov.

(2) Rok za izdajo odlocbe iz prve in druge alineje prvega odstavka tega elena je 15 dni po prelemu
popolne vloge.



(3) Komunalni prispevek za novo in obstojeCo komunalno opremo se ne plaea za gradnjo nezahtevnih
objektov, ki nimajo samostojnih prikljuekov na komunalno opremo in se gradijo kot pomozni objekti ter
tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta.

(4) Komunalni prispevek za obstojeeo komunalno opremo se ne plada v primeru nadomestitve
objektov zaradi naravne nesrede, v obsegu nadomesdenega objekta, pri eemer je lahko lokacra
nadomesdenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstojeeem stavbnem zemljiseu oziroma
gradbeni parceli ni mo:na, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.

VI. PRETEKLA VLAGANJA

18. elen
(upostevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo)

(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstojeeo komunalno opremo se v celoti upostevajo pretekla
vlaganja v primeru:

- odstranitve in gradnje novega objekta in

- vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste komunalne opreme bodisi v obliki

finanenih ali drugih sredstev.

(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolzan predloziti
dokumentacijo o odstranjenem objektu, iz katere je razviden obstoj in status objekta ter podatki o
zmogljivosti, namembnosti in komunalni opremljenosti objekta. Upostevanje odstranjenih objektov pri
odmeri komunalnega prispevka je moZno le za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega
dovoljenja. Ce dokazi ne obstajajo, upostevanje odstranjenega objekta pri odmeri komunalnega
objekta ni mozno.

(3) Pretekla vlaganja iz prejsnjega odstavka se upostevajo za objekte, ki se odstranuo in se nahajajo
znotraj iste gradbene parcele, na kateri se gradi objekt, za katerega se odmerja komunalni prispevek,
pri eemer morajo imeti objekti, ki se odstranijo, enako klasifikacijo vrste objekta (CC-S|) kot objekti, za
katere se odmerja komunalni prispevek.

(4) Za objekte, ki so bili zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja, se lahko Stejejo tudi objekti
zgrajeni pred 31. decembrom 1967, vendar le, ee investitor predlozi dokaze glede izpolnjevanja
domneve gradbenega in uporabnega dovoljenja v skladu z doloebo zakona, ki ureja graditev.

(5) V primeru odstranitve obstojeoega objekta in gradnje novega objekta, se pri odmeri komunalnega
prispevka upoitevajo celotna predhodna vlaganja, na nacin, da se naredi iztaeun za obstojeee stanje
in izraeun za novo stanje ter se od novega stanja odsteje obstoJece stanje. V primeru, da je izraeun za
obstojede stanje visji, se razlike ne vraaa.

(6) Zavezanec za plaoilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prvega
odstavka pristojnemu obeinskemu organu dolzan predloziti vsa zahtevana dokazila.

(7) O upoitevanju predlozenih dokazil iz drugega in petega odstavka odloei pristojni obeinski organ.

(8) Pri odmeri komunalnega prispevka za novo komunalno opremo na obmodju opremljanja, kjer
investitor in obdina za komunalno opremo iz programa opremljanja skleneta pogodbo o opremlJanju,
se pretekla vlaganja investitorju upostevajo le, ee predhodno izpolni vse obveznosti, ki izhajajo iz
pogodbe o opremljanju.

VII. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

19. elen
(dokoneanje postopkov)

PREDLOG-l.obravnava



PREDLOG - '1. obravnava

Postopki odmere komunalnega prispevka, zaeeti pred uveljavitvijo tega odloka, se koneajo v skladu s
predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.

20. elen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljise in o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za obmoeje Oboine
Vransko (Uradne objave Obeine Vransko, St. 35/2013).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljise in o
podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za obmocje Oboine
Vransko (Uradne objave Oboine Vransko, St. 30/2013).
Odlok o programu opremljania stavbnih zemljise in o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za komunalno opremo za obmoeje Obeine Vransko (Uradni list RS, St. 96/2009).

(2) Z dnem uvel.javitve tega odloka se ne glede na doloeila veljavnih programov opremljanja stavbnih
zemljise odmera komunalnega prispevka za obstojeeo - ie zgraleno komunalno opremo izvede na
podlagi doloeil tega odloka.

21. alen
(zaeetek veljavnosti)

Ta odlok za6ne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Obeine Vransko >Obdinski informator
- Uradne objave Obeine Vransko(.
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