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Zadeva: Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade
druZine v Obiini Podietrtek

Z moZnostjo subvencioniranja komunalnega prispevka Zeli Obdina Poddetrtek mladim in
mladim druZinam zagotoviti boljSe pogoje za gradnjo v obdini Poddetrtek. Z zagotavllanjem
ugodnejSih pogojev za reSevanje stanovanjske problematike bomo poskrbeli, da na5i mladi
obdani gradijo in ostajajo v Obdini Poddetrtek.

Subvencija, ki jo doloda odlok, je enkralna denama pomod, ki pripada upravidencem kot
spodbuda za re3evanje prvega stanovanjskega vpra5anja v skladu s pogoji zz mlade in mlade
druZine. Mladi po tem odloku so osebe, ki niso starejSe od 35 let, mlade druZine pa druZine z
vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od starSev ni starejii od 35 let. Namenjena je
upravidencem, ki imajo stalno prebivali5de v obdini Poddetrtek in prvid reSujejo stanovanjsko
vpra5anje z gradnjo novega objekta ali z rekonstrukcijo obstojedega objekta. V odloku je
dolodeno, daje upravidenec le zemlji5koknjiZni lastnik zemlji5da ali pa ima pravico graditi na
podlagi ustanovljene in zemljiSkoknjiZno vpisane stavbne pravice.

Vi5ina subvencije v predlogu odloka znaSa 30 o/o od odmerjenega komunalnega prispevka za
mlade in 40 Yo od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade druZine. Najvi5ji znesek
subvencije je omejen na 1.500,00 EUR. V odloku so zapisani tudi pogoji, kdaj mora
upravidenec subvencijo vmiti.

Pripravila: Polona Novak
vlsJa lka



Na podlagi 21. in 29. dlena Zakon o lokalni sarnoupravi (Uradni list RS, St. 94107 - umdno
predi5deno besedilo, 7 6108, 7 9 /09, 5 I / 10, 401 12 - ZUJF, I 4/1 5 - ZWJFO, I I /1 8 - ZSPDSLS-
1, 30/18, 61120 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 17. dlena Statuta Obdine Poddetrtek
(Uradni /,s, RS. iL a3/18 - UPB) je Obdinski svet Obdine Poddetrtek na _ redni seji, dne

sprej el

ODLOK
o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade druZine

v Obiini Podletrtek

f. ilen

(1) S tem odlokom se dolodajo pogoji in upravidenci za subvencioniranje pladila
komunahega prispevk4 viSina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v Obdini
Poddetrtek.

(2) V besedilu uporabljeni inazi, zapisari v mo5ki spolni slovnidni obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moSke in Zenske.

2. ilen

(l) Subvencija je enkratna denama pomod. ki pripada upravidenim prosilcem - mladim in
mladim dru2inam (v nadaljevanju: upravidenec), kot spodbuda za reSevanje prvega

stanovanjskega vpraSanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo
obstojedega stanovanjskega objekta na obmodju Obdine Poddetrtek.

(2) Za mlade po tem odloku se Stejejo osebe, ki ob vloZitvi vloge niso stare ved kot 35 let.

(3) Za mlado drunno po tem odloku se Steje druiina z vsaj enim otrokonq v kateri nobeden

od star5ev ob vloZiwi vloge ni star ved kot 35 let, ne glede na starost otrok. Kot mlade druZine
se Stejejo Zivljenjske skupnosti obeh starSev in otrok ter druge, z zakonom dolodene druZinske
oblike.

(4) Upravidenec do subvencije je le oseba ali druZina s stalnim prebivaliSdem v Obdini
Poddetrtek.

(5) Posamezen upravidenec je upraviden do subvencije samo enkrat.

3. ilen

Do subvencioniranja pladila komunalnega prispevka je upraviden upravidenec, ki na

obmodju Obdine Poddetrtek prvid re5uje stanovanjsko vpraSanje z gradnjo novega

stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstojedega stanovanjskega objekta ter ob

izpolnjevanju pogojev iz prej5njega dlena tega odloka izpolnj uje tudi pogoj, da je
zemljiSkoknjiini lastnik zemlji5da, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega

obiekta ali rekonstrukcija obstojedega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na

podlagi ustanovljene in zemlji5koknjiZno vpisane stavbne pravice.



4. Elen

(1) Vi$ina subvencije za posamemega upravidenca zna5a:

30 o/o od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade,

- 40 oh od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade druiine.

(2) Ne glede na prejinji odstavek tega dlena, je najvi5ji znesek subvencije 1.500,00 EUR.

5. 6len

(1) Upravidenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega
prispevka.

(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije, se Steje za pravodasno tudi, deje vloZena

do izdaje odlodbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.

6. ilen

(l) V vlogi iz prej Snjega dlena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in predloZena

dokazila, ki omogodajo presojo izpolnjevanja zahtevanih pogojev po tem odloku.

(2) Vlogi je potrebno priloZiti tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega

dovoljenja za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta" za katero se zaproia za

subvencijo, razen deje upravidenec predmetno dokumentacijo Ze predloZil ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka

(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugeg4 tretjega in detrtega odstavka2. Elera tega odloka se

dokazuje z izjavo upravidenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade druZine pa z
izjavo upravidenc4 v kateri so navedeni dlani mlade dnrZine, njihovi rojstni datumi in
sorodstveno razrnerje.

(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo re5evanje stanovanjskega Wraianja iz 3. dlena tega odloka
se dokazuje z izlavo upravidenca, v kateri mora biti navedeno, da prvid re5uje svoje
stanovanjsko lpraSanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstojedega

stanovanj skega obj ekta.

(5) Izpolnjevanje pogoja zemlji5koknjiZnega lastni5wa ali stavbne pravice iz 3. dlena tega

odloka se dokazuje z izpisom iz zemljiSke knjige za zadevno nepremidnino na dan predloZitve

vloge.

7. 6len

(l) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo dolodbe zakona, ki ureja

splo5ni upravni postopek.

(2) O upravidenosti vlagatelja do subvencije odlodi obdinska uprava z upravno odlodbo.

8. ilen

(1) V kolikor upravidenec, ki mu je bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku,
odtuji zemlji5ko parcelo ali objekt, za kateregaje bila subvencija podeljena, v obdobju petih let

od dodelitve subvencije. mora prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.



(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestrni tudi, v
kolikor v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivalisda na objektu, za
katerega mu je bila dodeljena.

10. Elen

te upravidenec zahteva vradilo pladanega komunalnega prispevka v skladu z dolodbani
veljavnega zakon4 s podrodja urejanja prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu wne
dejansko vpladan komunalni prispevek v nominalni wednosti.

11. EIen

Ta odlok pridne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od
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