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ZADEVA: Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisda v Obdini
Podietrtek - obrazloiitev k 5. todki

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji5da (v nadaljevanju: NUSZ) je dajatev, kijo je v letu
'1984 uvedel Zakon o stavbnih zemlji5dih. Gre za dajatev, ki jo pladujejo zavezanci kot
nadomestilo za uporabo zazidanega oz. nezazidanega stavbnega zemlji56a in je izvirni prihodek
obdine. Zavezanci za placilo so pravne in fizidne osebe, ki so lastniki ali najemniki stavb oz.

stavbnih zemljisd, pla6uje pa se v celotni Sloveniji.

NUSZ ima kot dajatev v drZavnem sistemu le 5e prehodni znadaj, dokler je ne nadomesti davek
na nepremidnine. Ker zakona o davku na nepremidnine 5e vedno nimamo in se NUSZ 5e vedno
odmerja, je drZava skupaj z Ministrstvom za javno upravo, Ministrstvom za okolje in prostor ter
Ministrstvom za finance, vedkrat pozvala vse slovenske obdine ter podala priporodila za
izboljSanje sistema NUSZ. Priporodilom so sledili 5e trije posvetiza obdine, katerih temeljni
namen je bil, spodbuditi obdine k ureditvi stanja in pripravi ustreznih podlag za zakonito
odmerjanje nadomestila za das, dokler se ta 5e uporablja.

S sprejemom Zakona o izvr5evanju proraduna Republike Slovenije za leti2016 in 2017 (Uradni
list RS, 5t. 96/15) je bil podan predpis, kije opredelil pravno podlago za sprejemanje novih
odlokov o NUSZ. S tem je bilo obdinam omogo6eno, da v letih 2016 in 2017 sprejemajo nove
odloke o NUSZ, s katerimi uredijo vsebine, za katere menijo, da v obstojedem odloku niso
urejene ali niso urejene ustrezno. Podobna pravna podlaga je vzpostavljena tudi z 59. dlenom
Zakona o izvr5evanju proradunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,5t.
80'/16).

Ker je za pri6akovati, da bodo obdine obradunavale nadomestilo 5e vsaj dve ali tri leta, realno
pa tudi dalj5e dasovno obdobje, je drZava priporodila obdinam, da pripravijo in sprejmejo nove
odloke o nadomestilu za odmero v naslednjih letih.

Pozivu driave se je odzvala tudi obdina Pod6etrtek. Preverila je dolo6ila veljavnega odloka o
nadomestilu in ugotovila, da ga je smiselno nekoliko dopolniti in nekatera dolodila tudi opredeliti
bolj konkretno. Nabor prilagoditev odloka je take narave, da bijih ob6ina v obidajnih razmerah
uredila s spremembami in dopolnitvamiveljavnega odloka. Zaradi pravnih podlag, ki omogodajo
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Spre,etjenovegaodloka,nepatudiSpremembindop.olnitevobstojecega,jeobdinapripravila
novi-odlok o nidomestilu za uporabo stavbnega zemlji5da'

Pri tem se ohranja dosedanji koncept nadomestila, sistem vrednotenja nadome-stila, nadin

tockovanja in na6in izracunavanja nadomestila. To pomeni, da ohranja vse kljudne elemente

ureditve nadomestila in izradunavanje njegove visine, spreminja pa le tiste dele' ki pomenijo

uskladitev s predpisi, uskladitev z nekaterimi, v glavnem tehnidnimi priporodili driave in

predvsem uskladitev z novimi prostorskimi akti obdine, ki so v fazi sprejemanja'

Z odlokom se podrobneje ureja odmero in pladevanje NUSZ za celotno obmodje obdine. Dolo6a

se obmodje, na katerem se pta6u.le NUSZ, opredeljuje merila za odmero in njihovo todkovanje,

doloda vrednost todke za odmero, predpisuje nadin odmere in doloda oprostitve pladevanja

nadomestila.
Visino vrednosti todke za izradun NUSZ dolo6a 12. 6len odloka. Vrednost todke za leto 2018 je
opredeljena v visani, kot je za to leto bila dolodena z ugotovitvenim sklepom, sprejetim na 20.

redni seji obcinskega sveta z dne 24. 11.2017. Tudi na podlagi novega odloka se vrednost

toake uaklajuje z indeksom cen zivljenjskih pokebsdin oz. inflacijo, kot jo izracunava in objavlja

Statistieni urad RS.

Nobeno od sestavin odloka obdina ne doloda na novo, ampak jih v novem odloku povzema po

veljavni ureditvi ter jih dopolnjuje, konkretizira in prilagaja predpisom. Konkretizacija dolodil se
nana5a na definicije stavbnih zemlji5d ter na definicije stanovanjske in poslovne povr5ine.
Dopolnitve odloka predstavljajo dolodila, ki se nanasajo na odmero nadomestila za nezazidana
stavbna zemljiS6a, in na postopek odmere.

Z novim odlokom se nadome5da Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSda v Obdini
Poddetrtek (Uradni list RS, St. 108/03 in 69/09). Dolodbe novega odloka se bodo uporabile pri

odmeri NUSZ v Obdini Poddetrtek za leto 201 9.

Besedilo predloga odloka je bilo predstavljeno in so ga obravnavali 6lani Odbora za urejanje
prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja na seji dne 28. 05. 2018 (zapisnik prilozen).

Obdinskemu svetu se predlaga, da obravnava in spreime predlog Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemlji5Ca v Obdini Poddetrtek, v prvi obravnavi.
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Na podlagi 59. elena zakona o izvrsevanju proracunov Republike slovenije za leli 2017 in 2018

lUrJOni tilt RS, St. 8O/10) v povezavi s V[ poglavjem Zakona o stavbnih zemljiSdih (Ur list SRS'

ii. r AtAa, 32185 - popravek, 33/86 in Ur. tisthS-St. 24t92 - odlodba US, 29195 - ZPDF , 44197 '
iszin zl l91e- ootbdua US), 218. 6lenom in 218. ado 218. d dlenom zakona o graditvi objektov

lUiri.t nS St. 102i04-uradno prediSdeno besedilo-,14105 - popr.,92105 -ZJC-g, 9310_5 -ZVM,
illos_odt. us, 126/07, 108/09,61/10 _Zrud-1,20t11 -odt.us,576t12, 101t13 - zDavNepr,
j1Ot13, 91t1S) ter na podlagi 17. dlena Statuta Ob6ine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 54/2010'

17 t2016, 32t2O18), je Obdlnski svet Obdine Podeetrtek na... " redni seji dne

sprejel

Predlog - prva obravnava

OOLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji66a v Obdini Poddetrtek

I. SPOSNE DOLOEBE

I . ilen

S tem odlokom se v Obdini Poddetrtek ureja pladevanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemlji5da (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo), vrste zemlji56, zavezance za pladilo, merila za
doloditev vi5ine nadomestila, merila za popolno oz. delno oprostitev pladila nadomestila in
kazenske dolodbe.

2. 6len

Nadomestilo se pladuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemlji5da

Za zazidana stavbna zemljisda se Stejejo tiste zemljiske parcele ali njihovi deli, na katerih so
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbenimi inZenirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastruKure in tiste zemljiike parcele ali njihovi deli, na katerih se je na
podlagi dokondnega gradbenega dovoljenja zaeeb z gradnjo stavb ali gradbenih in2enirskih
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. 0e dolodena stavba gradbene parcele
5e nima dolodene, se do njene doloditve za zazidano stavbno zemlji5de Steje tisti del povrSine
zemljiske parcele, na kateri stoji taksna stavba (fundus), pomno2ena s faktorjem 1,5, preostali
del povrsine taksne zemljiske parcele pa se Steje za nezazidano stavbno zemlji56e.

za nezazidano stavbno zemlji5de se Stejejo tiste zemljiske parcele, za katere je z izvedbenim
prostorskim aktom dolodeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki
niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroskega varstva, Solstva, kulture,
znanosti, Sporta in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inzenirskih
objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe
zdravstva, socialnega in otroskega varstva, Solstva, kulture, znanosti, sporta in javne uprave.
zemljiska parcela, ki se jo Steje za nezazidano stavbno zemljiSce, mora imeti najmanj povrsino,
kot jo za gradnjo doloda izvedbeni prostorski akt.

Zemlji5ke parcele iz prej5njega odstavka tega dlena se Stejejo za nezazidana stavbna zemlji56a
po tem odloku in se zanje pladuje nadomestilo, 6e imajo urejen dostop do javnega cestnega
omrezja in de je zanje moZno izvesti prikljudke na javno vodovodno omreije, javno
elektroenergetsko omre2je in javno kanalizacijsko omre2je, kolikor ni dovoljena gradnja greznic
oziroma malih distilnih naprav. 
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za nezazidano stavbno zemljisde se ste.iejo tudi zeml.iiske parcele, za katere.ie z izvedbenim

piostorsrim na6rtom dolo6eno, da so namenjene za pov(iinsko izkori6danje mineralnih surovin:
'- ie je = izvedbenim prostorskim nadrtom dolodeno, da se po opustitvi izkori5danja na njih

izvede sanaci,ia tako, da se namenijo za gradnjo;

- e. j".^ izkorisdanje mineralnih surovin na njih ie podeljena koncesi.ia, z izkorisdanjem pa se

5e ni pridelo;
- e" ." j" z izkoriidanjem na njih 2e prenehalo, z izvedbenim prostorskim naertom dolodena

sanacija'tako, da se v2postavi prel5nje stanje, uredijo kmetijska zemljiS6a ali gozd, pa 5e ni

izvedena.

3. 6len

V primeru nelegalne gradnje pladevanje nadomestila za zazidano stavbno zemlji5ee ne vpliva

na njegovo legalizacijo oz. na izvrsitev inipekcijskega ukrepa.

Obveznost pladevanja nadomestila za zazidano stavbno zemljiSde preneha, ko se stavba
oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in vzpostavi prej5nje

stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljisda, na katerem je stala takSna stavba oziroma del
stavbe, to dejstvo sporodi ob6ini, ter novo stanje evidenttra na Geodetski upravi. Hkrati pa se
uvede obveznost pladevanja nadomestila za nezazidano stavbno zemlji56e, de leZi takSno
zemlji5de na obmo6ju, za katerega je obdina dolodila, da se na njem pladuje tak5no nadomestilo
in izpolnjuje vse pogoje navedene v 5- dlenu tega odloka.

de pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, pridobi
gradbeno dovoljenje oziroma se takSna gradnja legalizira, se tak5na gradnja ne Steje za novo
gradnjo in se zato s pladevanjem nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemlji56a
nadaljuje

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljiS6a se pla6uje od stanovanjske oziroma
poslovne povr5ine stavbe.

Stanovanjska povr5ina je dista tlorisna povrSina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje,
kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter dista tlorisna povr5ina gara2 za
osebne avtomobile.

Poslovna povr5ina je dista tlorisna povr5ina poslovnega prostora in vseh proslorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.
Za poslovno dejavnost se po tem odloku Stejejo objekti in prostori, v kateri se opravlja kakrsna
koli poslovna, storitvena, proizvodna ali kaka druga gospodarska dejavnost, apartmajski
poditni5ki objekti in prostori ter prostori v druzinskih in kmedkih hisah, ki so namenjeni drugim
dejavnostim.

Poslovne povrsine so tudi povn5ine zemlji5d, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so
nepokrita skladiSda, parkiriSda, delavnice na prostem, odprte avtopralnice, manipulativne
povniine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, povrsine za obratovanje bencinskih
servisov in druge povrsine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti (spremljevalni objekti in
povr5ine). Za poslovno povr5ino se Steje njihova dejanska povrSina.

ee v uradnih evidencah ni ustreznega podatka glede na zgornje alineje tega 6lena, je
pomanjkljiv ali ni pravilen, obdinska uprava ali zavezanec sam o tem obvesii obmo6no enoto
GURS, da pridobi te podatke. Do pridobitve podatkov s strani GURS, obdina tahko uporabtja
podatke iz drugih uradnih evidenc, ki so ji na voljo (projekti za pridobitev gradbenega dovoljenji,
podatki za izdajo odlodbe o pladilu komunalnega prispevka, ortofoto posnetkov). bbdina lahko
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Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemlji56a se pladuje od povriine zemlji5kih
parcel, na katerih je po izvedbenem prostorskem aktu dopustna gradnja objektov. iz tretjega

odstavka 2. ets'jna tega odloka oziroma izkorisdanje mineralnih surovin v skladu S petim

odstavkom 2. dlena tega odloka.

5. 6len

4. 6len

Nadomestilo mora pla6evati neposredni uporabnik zemljisea, stavbe ali dela stavbe,
oziroma lastnik.
Lastni5tvo se izkazuje z vpisom lastninske pravice v zemlji5ko knjigo ali na osnovi pravnega
akta s katerim oseba ali pravna oseba dokazuje, da je pridobila lastninske pravice
(pogodba, zakon, odlodba).
Pravico uporabe fizidna ali pravna oseba dokazu.je z najemno, zakupno, sluznostno

pogodbo ali drugim aktom, ki dokazuje, da ima pravico uporabe stavbnega zemljiSda.

6.6len

Merila za doloditev viSine nadomestila so:
- lega stavbnega zemlji5da
- deianska raba zemljisda
- opremljenosti zemljisda s komunalno infrastrukturo

II. OBMOEJE, NA KATEREM SE PLAEUJE NADOMESTILO

7. ilen

Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljiida se pladuje na celotnem obmodju
Obdine Poddetrtek.

Z upo5tevanjem lokacijskih ugodnosti, ki jih predstavljajo gostota javnih funkcij in poslovnih
dejavnosti, dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi, opremljenost s komunalno infrastrukturo,
namenska raba po obdinskih prostorskih aKih in oddaljenost od obdinskega sredisea, je
obmo6je obdine razdeljeno na tri kakovostna obmodja:

l. obmo6je: PODCETRTEK: Trska cesta, Zdraviliska cesta, Slake od his. 5t. 1 - 16

ll. obmo6je: PoDCETRTEK: Cesta na grad, Skofa Gora,
IMENO
PRISTAVA PRI MESTINUU his. 5t. 2, 3,4,4a,5, 5a, 6, 7,7a,7b,8, 9, '10,

1 1, 1 1a,'12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 22a, 23,
24, 25, 26, 26a, 26c, 26d,26e, 27, 27b, 27c, 27a, 28, 28a,28b, 28c, 29, 30,

J

tudi pozove lastnika objekta, da sporo6i pravilne podatke. Postopek uskladitve podatkov se

izpelje skladno s predpisi, ki urejajo evidentiran.ie nepremi6nin'

eiste gorisne povrSine iz drugega in tretiega odstavka tega elena se opredeli na podlagi prijave

)rii.in". oriror" se iin ooioei taro, oi ie upostevajo uradni podatki o neto tlorisni povrsini iz

r."gi"tr; n"pr"ridnin, zmanj5ani za odprte povr5ine' kot so terase, balkoni, ipd'



3Oa, 40, 40a, 40b, 4Oc,4Od, 41,41a,41b, 41c, 42,43' 44

OLIMJE hiS. it.: 5, 6, 19, 20, 20 a,24' 58, 60, 61,62' 82'

SEDLARJEVO, hiS. 5t. 1, 2,3,3a,4, 5, 6, 8, 9,14, 17a' 1

NEZBISE his. 5t. 44a,45, 46

84.
9,22,23,24,

lll. obmodje: PRISTAVA PRI MESTINJU OSTAIE his. 51,, OLIMJE OSTAIE his. 5t.,

SEDLARJEVO ostale hiS. 51., NEZBISE ostale hiS. it. in vsa ostala naselja

osnova za doloditev obmo6ij je program opremljanja stavbnih zemljiSd za obmo6je obdine

Pod6etrtek

V primeru zgrajenih novih objeKov, se le ti vkljudijo v posamezno obmodje glede na lego.

Na obmodiu iz prvega odstavka tega 6lena se nadomestilo za zazidana stavbna zemljiida, na

katerih so grajene stavbe, ne pla6uje, de stavbno zemlji5de ni opremljeno vsaj z vodovodnim in
elektroenergetskim omre2jem.

III. ]TERILA ZA DOLOEIEV VI$IIC IIOOUESTILA ZA ZAZ]DANA STAVBNA ZE]ULJISEA
- STAVBE

8. 6len

Za doloditev viSine nadomestila se upoitevajo naslednia merila:
1. opremljenosti stavbnega zemljiS6a s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami in

dejanska moznost prikljuditve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemlji5da,
3. smotrna izkori5denost stavbnega zemlji56a.

9. 6len

Opremljenost stavbnega zemljisda s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter rabe
oziroma moznosti prikljudka na te objekte in naprave, se ovrednoti z naslednjimi todkami:
1. makadamska cesta 5 to6k
2- asfaltna cesta j5 to6k
3. hodnik za peice ob cesti 20 todk
4. javna razsvetljava 10 todk
5. kanalizacija istodk

10. 6len

Namembnost stavbnega zemljiSda se vrednoti glede na vrsto dejavnosti oziroma namen
uporabe z upostevanjem lege v posamezni kakovostni skupini z naslednjim Stevilom todk:

Namembnost zazidanega stavbnega zemlji56a - stavbe

Lega stavbnega
zemljiS6a -
l. kakovostno
obmodje:

Lqta!9v{'is!l objekti -Stanovanjske povr5ine v individualnih hiSah 20 todk
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15 todk
10 toek

- Stanovanjske povr5ine v objektih z
- Stanovanjske povrSine v objektih z ved kot 4

stanovan

2-4 stanovanji

'100 todk. Stanovan ske ovriine v o ektih za zadasno bivan e

Poslovne in izvodne d avnosti - poslovne tnee
50 to6kSpremlj evalni objekti in povr5ine

Za ll. kakovostno skupino se Sestevek todk iz 7. in 8. dlena tega odloka, tazen za stanovanjske
povrsine v objektih za zatasno bivanje, pomnozi s faktorjem o,75, za lll. kakovostno obmodje
pa s faktorjem 0,50.

IV. MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJISEA

I l. 6len

Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljisde iz tretjega odstavka 2. dlena tega odloka se
odmeri, 6e ima zemljiska parcela urejen dostop do javnega cestnega omrezja in de je zanjo
moZno izvesti prikljudke na javno vodovodno omreZje, javno elektroenergetsko omre2je ter
javno kanalizacijsko omreZje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih distilnih naprav.

Stevilo todk za m2 nezazidanega stavbnega zemljiSda se dolo6i glede na podrobno namensko
rabo prostora, dolodeno v prostorskih aktih obdine in glede na lego v kakovostnem obmo6ju po
naslednji tabeli:

Pri izradunu nadomestila se upo5teva povrSina zemlji5ke parcele, ki se jo Steje za nezazidano
stavbno zemljisde po tem odloku.

12. 6len

Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljiSde iz petega odstavka 2. dlena tega odloka se
todkuje s 70 todUm2.

Za povrsino nezazidanega stavbnega zemlji66a po tem dlenu se steje povriina, ki je dolodena z
izvedbenim prostorskim nadrtom in ustreza pogojem iz petega odstavka 2. dlena tega odloka.

ee so na obmodju, namenjenem za povriinsko izkori5danje mineralnih surovin, tudi poslovni
objekti, se ti Stejejo za zazidano stavbno zemljiSde. Nadomestilo za njih se odmeri na nadin, ki
je s tem odlokom doloden za zazidana stavbna zemljisca - stavbe.

5

Namembnost nezazidanega stavbnega
zemljiS6a

t.
kakovostno
obmoije

il.
kakovostno
obmoEje

il.
kakovostno
obmo6je

Obmo6je stanovanj in povr5ine razprSene poselitve 30 22,50 15

Obmodje centralnih in proizvodnih dejavnosti
200

150
100

V. ERAEUN VISINE NADoMESTILA

240 todk



Mesedna visina nadomestila se dolodi tako, da se stavbno zemljisde todkuje po posameznih

merilih tega odloka in se s sestevanjem izra6una skupno Stevilo todk. Skupno Stevilo to6k se
pomnozi z ustrezno povrsino zavezandevega objekta oziroma nezazidanega stavbnega
zemljisda in z vrednostjo todke za izradun nadomestila.

14. 6len

Vrednost todke za izradun nadomestila za leto 2018 znaia 0,0607 centa, za naslednja leta pa io
dolo6i Zupan z ugotovitvenim sklepom.

Vrednost todke za odmerno leto se z ugotovitvenim sklepom 2upana letno revalorizira s
kolidnikom, ugotovljenim na podlagi letnega indeksa rasti cen 2ivljenjskih potrebSdin po podatkih
Statistidnega urada RS, za obdobje pred letom, za katero se nadomestilo odme4a, 6e je kolidnik
vedji od ena.

Ugotovitveni sklep se objavi v Uradnih objavah Obdine Podcetrtek

V primeru drugadne doloditve vrednosti to6ke, kot je dolodena v prej5njem odstavku, novo
vrednost todke dolodi Obdinski svet Obdine Poddetrtek, na predlog Zupana

VI. ODMERA NADOMESTILA

15. 6len

Zavezanec za pla6ilo nadomestila za zazidano stavbno zemljiS6e je neposredni uporabnik
zemlji56a oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik,
najemnik, zakupnik), od katere se pla6uje nadomestilo.

Zavezanec za platilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljiS6e je lastnik nezazidanega
stavbnega zemlji5da oziroma uporabnik zemlji56a, 6e lastnik sporodi obdinski upravi Obdine
Poddetrtek podatke o uporabniku.

16. 6len

Nadomestilo se zavezancu odmeri letno za tekode leto z odlodbo

Odlodbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno pristojna enota Finandne uprave
Republike Slovenije (v nadaljevanju: finandni urad).

Finandni urad zadne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih
zemljiSdih in o zavezancih za nadomestilo, ki mu jih posreduje Obdinska uprava obdine
Poddetrtek.

Podatke o zavezancih in stavbnih zemlji5dih pridobiva obdinska uprava iz uradnih evidenc, od
upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz obdinskih prostorskih
aktov in na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemlji56a.

S podatki, ki jih ne pridobi iz uradnih evidenc, obdina seznani lastnike na nadin, kot dolodajo
predpisi o graditvi objektov.
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13. 6len



Zavezanci so dolzni prijaviti Obdinski upravi Obiine Pod6etrtek vse podatke, vezane na

nastanek obveznosti pla6ila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na

odmero nadomestila, in sicer najkasneje v 30 dneh od nastanka obveznosti oziroma
spremembe.

Ae zavezanci ne sporodijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejSnjega

odstavka, obdinska uprava sama pridobi podatke iz uradnih evidenc in pri6ne postopek po
uradni dolZnosti.

0e nastane obveznost za pla6ilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med tetom, se leta
upoSteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je obveznost ali sprememba nastala.

VII. OPROSTITEV PLACILA NADOMESTILA

17. 6len
Nadomestilo se ne pla6uje:

o za zemlji5da, ki se uporabljajo za potrebe obrambe;
. za objeke tujih drZav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavnistva;
. za objekte mednarodnih ali meddrzavnih organizacij, kijih uporabljajo te organizacije, 6e

ni v mednarodnem sporazumu druga6e dolodeno;
. za stavbe, kijih uporabljajo verske skupnosti za svo.io versko dejavnost.

Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni
del stavbe ali zgradil druZinsko stanovanjsko hiSo, de je v ceni ali neposredno pladal komunalni
prispevek ali izvedel opremljanje po pogodbi o opremljanju po dolo6bah zakona, ki ureja
prostorsko nadrtovanje.

18. 6len
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IX. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

Pladila nadomestila so opro5deni tudi ob6ani, ki so prejemniki denarne socialne pomo6i ali
varstvenega dodatka.

Oprostitev pla6evanja nadomestila se uvede na pisno zahtevo zavezanca, ki jo mora zavezanec
skupaj z ustreznimi dokazili vloziti najkasneje do 31. januarla za tekode leto pri Obdinski upravi
Obdine Poddetrtek.

Oprostitev pladevanja nadomestila iz drugega odstavka tega dlena traja 5 let. Oprostitev za6ne
tedi od dneva vselitve v stanovanje oziroma stanovanjsko hiso.

VIII. VZDRZEVANJE PODATKOV ZA NUSZ

Podatke za odmero nadomestila vzdriqe obdinska uprava Obdine Pod6etrtek na osnovi
uradnih podatkov in lastnih evidenc.
Vse spremembe podatkov, ki vplivajo na dolo6evanje odmere nadomestila, morajo zavezanci
sporoditi Obdini Poddetrtek najkasneje 15 dni od nastanka spremembe. Za tekode odmerno
leto se lahko upostevajo le spremembe, ki bodo sporodene do 3 1 . januarja tekodega leta,
naknadne spremembe se bodo upo5tevale za odmero v naslednjem letu.



'19. 6len

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemlji5da v Obdini Poddetrtek (Uradni list RS, St. 108/03 in 69/09).

20. dlen

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati
pa se pridne 1 . januaqa 2019.

Stevilka:
Poddetrtek, dne

Ztpan
Obdine Poddetrtek

Peter Misja
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