Neuradno prečiščeno besedilo - januar 2016
Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Logatec obsega:
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Logatec (Logaške
novice, št. 1-2/13),
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Logatec (Uradni list RS, št. 107/13).
OPOZORILO:
Gre za neuradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Logatec. Predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega
organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Logatec
(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
V Občini Logatec se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok,
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v Zakonu o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS,
126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.), 57/12, v nadaljevanju: ZGO).
3. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot
to določa ZGO.
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem členu štejejo tista zemljišča, na katerih so
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso
objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima
določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine
zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5,
preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno
zemljišče.
Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu štejejo tista zemljišča, za katera je z
izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in
poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva,
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
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gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
4. člen
Območja na katerih neposredni uporabniki plačujejo nadomestilo so:
I. območje: območje prostorske enote naselij Logatec in Kalce,
II. območje: območje prostorske enote naselij Rovte, Hotedršica in Laze, kjer je
opredeljeno z namensko rabo območja stanovanj, centralne dejavnosti in proizvodne
dejavnosti,
III. območje: območje prostorske enote naselij Lavrovec, Vrh Svetih Treh Kraljev, Hleviše,
Hlevni vrh, Praprotno Brdo, Medvedje Brdo, Rovtarske Žibrše, Petkovec, Žibrše, Novi svet,
Zaplana-del, Ravnik pri Hotedršici, Grčarevec, Jakovica ter naselij Rovte, Hotedršica in
Laze, kjer je opredeljeno z namensko rabo površine razpršene poselitve.
5. člena
Nadomestilo za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč se plačuje od stanovanjske oziroma
poslovne površine:
a) za uporabno tlorisno površino stanovanja se šteje čista tlorisna površina sob, predsob,
hodnikov v stanovanju, kuhinj, kopalnic, shramb in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter
čista tlorisna površina garaž za osebne avtomobile,
b) za uporabno tlorisno površino poslovnih prostorov se šteje čista poslovna površina
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki tvorijo funkcionalno celoto s poslovnim
prostorom. Za poslovne prostore se štejejo tudi nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice
na prostem in podobno, vendar se v obračunu upošteva le 50% točkovanja.
Nadomestilo za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč se plačuje od površine
nezazidanega stavbnega zemljišča.
6. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se upoštevajo naslednja
merila:
a) opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter
možnost priključitve na te objekte in naprave,
b) lega in namembnost stavbnega zemljišča,
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami se
vrednoti z naslednjimi točkami:
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- vodovod
- kanalizacija
- elektrika
- telefon
- plinovod
- javna cesta z asfaltnim cestiščem in hodnikom za pešce
- javna cesta z asfaltnim cestiščem brez hodnikov za pešce
- javna cesta – makadam
- javna razsvetljava

točk
15
20
10
10
15
20
15
10
10

8. člen
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
a) stanovanjski namen: stanovanja v individualnih stanovanjskih hišah, stanovanja v
večstanovanjskih stavbah, samski domovi, domovi za starejše občane ter vsi drugi objekti
stanovanjskega namena
b) počitniški namen: objekti za občasno bivanje
c) proizvodni namen: kmetijstvo in gozdarstvo (A), rudarstvo (B), predelovalne dejavnosti
(C), oskrba z električno energijo in plinom (D) ter vodo (E), gradbeništvo (F), ravnanje z
odpadki
d) poslovni namen: finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), poslovanje z
nepremičninami (L)
e) za druge poslovne namene in storitveno dejavnost: trgovina (G), vzdrževanje in
popravila motornih vozil (G), promet in skladiščenje (H), gostinstvo (I), informacijske in
komunikacijske dejavnosti (J), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M), druge
raznovrstne poslovne dejavnosti (N)
f) namene družbenih dejavnosti, uprave in drugih javnih dejavnosti: dejavnosti javne
uprave in obrambe (O), dejavnosti obvezne socialne varnosti (O), izobraževanje (P),
zdravstvo in socialno varstvo (Q), kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (R),
druge dejavnosti (S).
g) nezazidano stavbno zemljišče
Pri razvrstitvi posameznih dejavnosti v skupine dejavnosti c), d), e) in f) se upošteva
uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)
Stavbna zemljišča se razvrstijo glede na opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti,
glede na namen ter glede na lego v I., II., III. območje in se vrednotijo z naslednjimi
točkami:
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Dejavnost oz. namen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Območje proizvodnih dejavnosti
Območje stanovanj

Območje
I.
80
100
750
800
700
70
800
80

II.
60
80
600
700
600
60
700
60

III.
40
60
500
600
500
50
600
40

9. člen
Nadomestilo mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe
(lastnik ali najemnik).
10. člen
»Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7. in 8. člena tega odloka se določi tako, da
se skupno število točk pomnoži s površino iz 5. člena tega odloka ter vrednostjo točke, ki
jo določi občinski svet pomnoženo s številom mesecev obračuna v letu. Tako izračunana
mesečna višina nadomestila se za nezazidana stavbna zemljišča iz točke g) prvega
odstavka 8. člena odmeri v višini 5 %.«.
11. člen
»Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila se določa s sklepom občinskega svet,
praviloma ob koncu leta za naslednje leto.«.
11.a člen
Pristojni davčni organ izda odmerno odločbo za tekoče leto za obdobje celega leta
oziroma za čas, ko ima neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe
(lastnik ali najemnik) zazidano ali nezazidano zemljišče, ki je predmet odmere nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, v lasti oziroma posesti.
12. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence.
IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se v skladu s 59. členom Zakona o stavbnih
zemljiščih ne plačuje za primere:
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- za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali
v njih stanuje njihovo osebje,
- za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v
njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
- za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svoje verske dejavnosti.
Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše
ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne
teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Pet letna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. za poslovne
stavbe v višini 80%, ki je bila določena pred uveljavitvijo tega odloka, velja do izteka roka,
določenega za posamezno poslovno stavbo.
15. člen
Vrednost točke, ki jo je sprejel občinski svet. za leto 2013, se uporabi za potrebe
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu s tem odlokom.
16. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 2/99, 4/00, 5/01, 12/03, 12/05).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Logatec (Uradni list RS, št. 107/13) vsebuje naslednjo končno
določbo:
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta predlog odlok o spremembah in dopolnitvah odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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