Objavljeno v Našem časopisu št. 407 z dne 26. 8. 2013

Na podlagi 79. In 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in 22. člena Statuta Občine
(Naš časopis št. 365, 26.10.2009)je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 19. seji dne
4.7.2013 sprejel

Spremembe in dopolnitve odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine
Vrhnika
1. člen
Besedilo prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1) Komunalni prispevek se ne plača:
za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
za gradnjo mrliške vežice;
za gradnjo objektov namenjenih gasilski dejavnosti
za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»2) Pretekla vlaganja v infrastrukturo na podlagi pogodbe o soinvestitorstvu in potrdila o
plačanem samoprispevku, ki ga izda Občina Vrhnika oddelek za finance se upoštevajo
za komunalno opremo, za katero so bila plačana, in sicer tako, da se odšteje od
skupnega zneska kom. prispevka za tovrstno kom. opremo. Plačani znesek se letno
revalorizira po povprečnem letnem indeksu cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod gradbena dela
- "ostala nizka gradnja". V kolikor je plačani znesek višja kot izračun komunalnega
prispevka za določeno infrastrukturo se komunalni prispevek za tovrstno infrastrukturo
ne obračuna. Pretekla vlaganja se upoštevajo plačniku enkrat, in sicer za parcelno
številko, ki je navedena v pogodbi oziroma za parcelno številko, ki je nastala po delitvi
zemljišča in je v lasti plačnika.«
3. člen
Besedilo tretjega odstavka 19. člena se v celoti črta.
4. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek
pred izdajo gradbenega dovoljenja. Če zavezanec ne plača komunalnega prispevka v roku 1
leta po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek, se
komunalni prispevek na novo odmeri.
Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na
posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, je zavezanec dolžan plačati

komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe s katero mu je odmerjen
komunalni prispevek.
5. člen
Spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Našem časopisu.
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