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PREDLOG – 1. OBRAVNAVA 

 

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 
25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri 
komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19 in 30/19 – popr. in 34/19) in Statuta občine 
Laško (Uradni list RS 79/15-UPB1, 68/18, 61/19) je Občinski svet Občine Laško na seji 
dne______sprejel  

ODLOK 
 

o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Laško 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
 
(1) S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo, vključno s  komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega 
zemljišča na območju celotne občine Laško.   
 
(2) Ta odlok določa naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo: 

- stroške obstoječe komunalne opreme, 
- preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere in  
- merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. 
- občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka 
- upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo 

 
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom so: 

− razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta 
(Dto), 

− faktor namembnosti objekta (Fn), 
− računski faktor površine (Fp) in 
− prispevna stopnja zavezanca (psz).  

 
(4) Ta odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje 
preteklih vlaganj.   
 
 

2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 

 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine Laško se 
odmerja za naslednjo komunalno opremo:  
 

− ceste s pripadajočimi objekti za odvodnjavanje, javno razsvetljavo in semaforizacijo, 
− vodovodno omrežje, 
− kanalizacijsko omrežje, 
− druge javne površine in 
− objekte za ravnanje z odpadki.  
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3. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora 
in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka. 

 

II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNLANO 
OPREMO 

 
 

4. člen 
(stroški obstoječe komunalne opreme) 

 
Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme 
znašajo: 
 

Obstoječa komunalna oprema Stroški obstoječe komunalne 
opreme (EUR) 

Ceste s pripadajočimi objekti za 
odvodnjavanje, javno razsvetljavo in 
pločniki 

36.047.310 € 

Vodovodno omrežje 36.047.310 € 

Kanalizacijsko omrežje  9.931.759 € 

Javne površine 2.356.191 € 

Ekološki otoki 49.250 € 

 
  

5. člen 
(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 

 
Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, 
preračunani na enoto mere,  znašajo:    
 

Obstoječa komunalna oprema Cpo (EUR/m2) Cto (EUR/m2) 
Ceste s pripadajočimi objekti za 
odvodnjavanje, javno razsvetljavo in 
pločniki 

4,33 18,23 

Vodovodno omrežje 5,13 22,66 
Kanalizacijsko omrežje  3,68 15,35 
Javne površine 0,28 1,19 
Ekološki otoki 0,01 0,02 

 
6. člen 

(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto)  
 
 

Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki 
se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,5:0,5. 

7. člen 
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(faktor namembnosti objekta (Fn)) 
 

Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s 
predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, 
znaša:  
 

CC-SI - klasifikacijska 
raven področja CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fn 

Stavbe 

1110 Enostanovanjske stavbe  0,7 
1121 Dvostanovanjske stavbe  0,7 
1122 Tri in večstanovanjske stavbe  1,1 

1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene 
skupine  0,7 

1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe  0,7 
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev  0,7 
1220 Poslovne in upravne stavbe  1,2 
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti  1,2 

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe  1,2 

1242 Garažne stavbe  0,7 
1251 Industrijske stavbe  1 
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča  1 
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo  0.5 
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice  0.5 

1263 Stavbe za izobraževanje in 
znanstvenoraziskovalno delo  0.5 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo  0.5 
1265 Stavbe za šport  0,5 
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe  0,7 
1272 Obredne stavbe  0.7 
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje  1 

 
 
Za ostale vrste stavb, ki niso navedene, je Fn enak 1. 
Za gradbene inženirske objekte in za druge gradbene posege je Fn enak 0,5. 
 

8. člen 
 (računski faktor površine (Fp)) 

 
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s 
predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, 
znaša:  
 

CC-SI - 
klasifikacijska 
raven področja 

CC-SI - klasifikacijska raven razreda Fp 

Stavbe 

1110 Enostanovanjske stavbe 2 
1121 Dvostanovanjske stavbe 2 
1122 Tri in večstanovanjske stavbe 2,5 
1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine 2,5 
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1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe 3 
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 3 
1220 Poslovne in upravne stavbe 3 
1230 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 3 

1241 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje 
komunikacij ter z njimi povezane stavbe 3 

1242 Garažne stavbe 1,5 
1251 Industrijske stavbe 1,5 
1252 Rezervoarji, silosi in skladišča 1,5 
1261 Stavbe za kulturo in razvedrilo 2,5 
1262 Muzeji, arhivi in knjižnice 2,5 

1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno 
delo 2,5 

1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo 2,5 
1265 Stavbe za šport 2,5 
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe 1.5 
1272 Obredne stavbe 2 
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje 2 

 
 

9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca (psz)) 

Prispevna stopnja zavezanca (psz) za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme, je: 

Obstoječa komunalna oprema psz (%) 
Cestno omrežje 90 
Vodovodno omrežje 40 
Kanalizacijsko omrežje  50 
Javne površine 100 
Ekološki otoki 100 

 

11. člen 
(odmera in izračun komunalnega prispevka) 

 
1) Za odmero in izračun komunalnega prispevka se uporabljajo določila predpisa, ki ureja 
program opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero komunalnega  
prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.  

 
2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, 
je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s 
katero mu je odmerjen komunalni prispevek.  
 
3) V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v 
šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O 
možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni 
komunalni prispevek, odloči župan na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja 
ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri 
komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil.  
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III. OPROSTITVE KOMUNALENGA PRISPEVKA 

12. člen  
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka)  

 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se oprosti za gradnjo:  

- neprofitnih stanovanj v višini 70%,  
- večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb, kjer je pretežni 

investitor Občina Laško v višin i100% 
- gasilskih domov v višini 100%  
- kulturnih in športnih objektov, kjer je pretežni investitor Občina Laško v višini 

100%; 
–  otroških vrtcev in šol, kjer je pretežni investitor Občina Laško v višini 100%; 
– stavb za zdravstvo, ,muzeje, knjižnice,  kjer je pretežni investitor Občina Laško 
v višini 100%; 
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kjer je pretežni investitor Občina 
Laško v višini 100%. 

- nestanovanjskih kmetijskih stavb  (CC-SI: 1271) v višini 70 %, 
 
(2) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se oprosti v primeru 
prizidave ali rekonstrukcije obstoječega objekta v višini 70 %.  
 
(3) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen 
zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne 
nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo kot je bil 
prejšnji. 

 

IV. PRETEKLA VLAGANJA 

13. člen 
(upoštevanje preteklih vlaganj) 

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

zemljišču se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme. V tem 
primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna na način kot ga 
določa Uredba za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta. Pri uveljavljanju 
preteklih vlaganj zaradi odstranitve objekta je zavezanec dolžan predložiti podatke o 
odstranjenem objektu 

  
(2) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki so plačali priključno takso na podlagi 

Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne vode v občini Laško (Uradni list RS, 84/99) in 
Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko 
omrežje v občini Laško (Uradni list RS, 59/03) se plačana taksa poračuna s komunalnim 
prispevkom, kar se ugotovi z odločbo o odmeri komunalnega prispevka.  

 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 
14. člen 

(vpogled v elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo) 
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Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo je na vpogled na sedežu občine Laško in na spletni strani občine Laško.  

15. člen 
(dokončanje postopkov) 

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

 
16. člen 

(prenehanje veljavnosti) 
 

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati: 
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 

prispevka na območju Občine Laško (Ur. L. 18/2011) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 
(Ur. L. 80/2011) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 
(Ur. L. 57/2013) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Laško 
(Ur. L. 107/2015) 

 
17. člen  

(začetek veljavnosti)  
 
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu. 
 
 
Št. spisa 430-4/2017 
Datum: ____________ 
 

 
                                                                                           Župan Občine Laško 
                                                                                                 Franc Zdolšek 
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Primerjava med občinami – obstoječi veljavni odloki 
PARCELA = 500m2, NTP = 150m2 
Vir: MOP, februar 2018 
 

Primerjava z drugimi občinami  
Parcela 
m²  

Stavba 
m²  

Ceste, voda, 
kanalizacija, 
odpadki, JP 

Ceste, voda 
odpadki, JP Kanalizacija 

 
 
 
Voda 

 
 
 
Ceste 

KP (EUR) KP (EUR) KPi  

 
 
 
KPi 

 
 
 
KPi 

Braslovče 500 150 4.359,00 3.784,83 574,18  

 

321,98  

 

3.363,50 

Celje 500 150 10.090,25 8.421,33 1.668,93  

 

1.589,15  

 

6.773,93 

Hrastnik 500 150 4.114,13 3.622,38 491,75  

 

1.084,20  

 

2.264,60  

Laško - obstoječ 500 150 4.413,28 3.371,30 681,98  

 

1.810,28  

 

1.780,10  

Polzela 500 150 5.443,71 4.481,76 961,95  

 

1.813,26  

 

2.609,97  

Sevnica 500 150 6.682,35 5.108,82 1.573,53  

 

1.307,44  

 

3.714,23 

Šentjur pri Celju 500 150 5.831,25 4.030,50 

 

1.800,75  

 

1.188,75  

 

2.841,75  

Žalec 500 150 5.574,60 4.542,30 

 

1.032,30  

 

1.983,00  

 

2.559,30  

LAŠKO – NOV predlog 
ODLOKA 500 150 6.372,000 4.647,00 1.725  2.472  2.039  
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NOV odlok 
 
FORMULA ZA IZRAČUN 
 

KP = ((Agp * Cpi * Dp ) + (Astavba * Cti * Dt * Fn) )* Psz 

pri čemer je: 

KP Komunalni prispevek   
Aparcela Površina parcele [m2] 

500 
Cpi obračunski stroški, preračunani na m2 

gradbene parcele na obračunskem 
območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme 13,42 

Dp delež površine parcele pri izračunu 
komunalnega prispevka (0,3 - 0,7) 0.5 

Astavba Bruto tlorisna površina stavbe [m2] 

150 
Ctij obračunski stroški, preračunani na m2 

buto tlorisne površine na obračunskem 
območju za posamezno vrsto 
komunalne opreme 

57,46 
Dt delež površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka (0,7 - 0,3) 0,5 
Knamembnost faktor namembnosti objekta 0,5-1,2 - stavbe  

0,5 – inženirski objekti 
0,5- drugi posegi 

Psz  
Prispevna stopnja zavezanca  

1-100% 

 
 
STAR ODLOK = 4413€ 
 
Pripevna stopnja zavezanca KP - novo 
CESTE JP KANALIZACIJA VODA EKOLOŠKI OTOKI 

1 1 1 1 1  
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 4.930 
0.7 1 0.8 0.8 1 5.439 
0,7 1 0,8 0,7 1 5.166 
0,8 1 0,7 0,7 1 5,201 
0,9 1 0,6 0,5 1  
0,95 1 0,55 0,45 1  
0,9 1 0,5 0,4 1  
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Izračun vrednosti komunalne opreme na enoto mere - PRIMERJAVA 
 
 
 
 
Star odlok         Nov odlok       

Vrsta 
komunalne 
opreme 

Obračunsko 
območje  Naselja  

Cpij Ctij Cpij Ctij 
 [EUR/ m2 
parcele] 

 [EUR/ m2 
BTP] 

 [EUR/ m2 
parcele] 

 [EUR/ m2 
BTP] index index 

Cestno 
omrežje OC vsi 4,55 12,24 

4,33 18,23 0,95 1,49 
Javne 
površine OJP vsi 0,34 0,92 

0,28 1,19 0,83 1,30 

Kanalizacijsko 
omrežje OK 

Laško, 
Rimske 
Toplice 

1,68 4,99 
3,68 15,35 2,19 3,08 

Vodovodno 
omrežje OV Laško…(glej 

grafiko) 4,53 12,91 
5,13 22,66 1,13 1,76 

Ekološki otoki  OEO  vsi 0,02 0,05 0,01 0,02 0,30 0,50 
11,12 31,11 13,42 57,46 1,21 1,85 
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Primerjalni izračuni komunalnega prispevka v občini Laško (RAZLIČNE Psz) -  
 
Primer 1: stanovanjska stavba - parcela 500 m2, BTP 150, fnam=0.7, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
Vsa komunalna oprema 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV (1,1,1) 1.725 € 2.472 € 2.039 € 133 € 3 € 6.372 € 1,44 
STAR 682 € 1.810 € 1.780 € 133 € 8 € 4.413 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 862 € 989 € 1.835 € 133 € 3 € 3.822 € 0,87 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 1.035 € 1.112 € 1.733 € 133 € 3 € 4.017 € 0,91 

 
 
Primer 2: stanovanjska stavba - parcela 500 m2, BTP 150, fnam=0.7, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
Vsa komunalna oprema, razen kanalizacije 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV (1,1,1) 0 € 2.472 € 2.039 € 133 € 3 € 4.647 € 1,25 
STAR 0 € 1.810 € 1.780 € 133 € 8 € 3.731 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 0 € 989 € 1.835 € 133 € 3 € 2.960 € 0,79 
NOV                   
(0,6, 0.45, 
0,85) 0 € 1.112 € 1.733 € 133 € 3 € 2.982 € 0,80 
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Primer 3: stanovanjska stavba - parcela 500 m2, BTP 150, fnam=0.7, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
komunalna oprema brez kanalizacije in vode 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV (1,1,1) 0 € 0 € 2.039 € 133 € 3 € 2.175 € 1,13 
STAR 0 € 0 € 1.780 € 133 € 8 € 1.921 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 0 € 0 € 1.835 € 133 € 3 € 1.971 € 1,03 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 0 € 0 € 1.733 € 133 € 3 € 1.869 € 0,97 
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Primer 4: trgovska stavba, parcela - 1000m2, BTP 300, Fnam=1.3, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
Vsa komunalna oprema 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV 4.831 € 6.983 € 5.719 € 374 € 8 € 17.915 € 1,54 
STAR 1.813 € 4.782 € 4.662 € 349 € 20 € 11.626 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 2.416 € 2.793 € 5.147 € 374 € 8 € 10.738 € 0,92 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 2.899 € 3.143 € 4.861 € 374 € 8 € 11.284 € 0,97 

 
Primer 5: trgovska stavba, parcela - 1000m2, BTP 300, Fnam=1.3, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
Vsa komunalna oprema, razen kanalizacije 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV 0 € 6.983 € 5.719 € 374 € 8 € 13.084 € 1,33 

STAR 0 € 4.782 € 4.662 € 349 € 20 € 9.813 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 0 € 2.793 € 5.147 € 374 € 8 € 8.322 € 0,85 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 0 € 3.143 € 4.861 € 374 € 8 € 8.385 € 0,85 
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Primer 6: industrijska stavba, parcela - 3500m2, BTP 800, Fnam=1, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
Vsa komunalna oprema 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV 12.573 € 18.040 € 14.866 € 972 € 20 € 46.471 € 1,46 
STAR 4.936 € 13.092 € 12.859 € 963 € 55 € 31.904 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 6.287 € 7.216 € 13.380 € 972 € 20 € 27.874 € 0,87 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 7.544 € 8.118 € 12.636 € 972 € 20 € 29.290 € 0,92 

 
 
Primer 7: kmetijski objekt - hlev, parcela - 1000m2, BTP 650, Fnam=0,7, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
Vsa komunalna oprema, razen kanalizacije 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV 0 € 7.720 € 6.312 € 413 € 9 € 14.453 € 1,36 
STAR 0 € 5.202 € 5.060 € 379 € 21 € 10.662 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 0 € 3.088 € 5.680 € 413 € 9 € 9.190 € 0,86 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 0 € 3.474 € 5.365 € 413 € 9 € 9.260 € 0,87 
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Primer 8: garaža,  parcela - 120m2, BTP 80, Fnam=0,7, Psz = prispevna stopnja kanalizacija, vodovod, ceste 
 
nima vode, nima kanalizacije 
 
 ODLOK (Psz) kanalizacija voda ceste JP EO KP_skupaj INDEX 
NOV 0 € 0 € 770 € 50 € 1 € 822 € 1,24 
STAR 0 € 0 € 616 € 46 € 3 € 664 € 1,00 

NOV                    
(0,5, 0,4, 0,9) 0 € 0 € 693 € 50 € 1 € 745 € 1,12 
NOV                    
(0,6, 0.45, 
0,85) 0 € 0 € 655 € 50 € 1 € 706 € 1,06 

 


