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OBRAZLOŽITEV ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI HRASTNIK
1. PRAVNE PODLAGE
V skladu z 21. in 65. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS) občina
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim
aktom občine ali so določene z zakonom.
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
71/17, 13/18-ZJF-H, 83/18, 19/19) v 55. členu daje podlago za sprejemanje občinskih
odlokov v skladu s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84,
32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in
27/98 – odl. US; v nadaljevanju: ZSZ).
ZSZ v VI. poglavju ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju:
NUSZ), in sicer določa površino zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, od katere
se plačuje NUSZ, zavezanca, oprostitve, organ, ki določi nadomestilo, postopek odmere in
pobiranja ter vračanja NUSZ, ter pravno podlago občinam za določitev območij in meril za
odmero NUSZ.
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US; v
nadaljevanju: ZGO-1) v 218. členu določa zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, za
katera se plačuje NUSZ, v 218a. do 218d. členu pa tudi določanje območij, na katerih se
plačuje NUSZ, podrobnejšo opredelitev zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za
katero se plačuje NUSZ ter pridobivanje podatkov za odmero.

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM NOVEGA ODLOKA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je ob primerni porabi občin drugi
najpomembnejši vir financiranja občin, ki je v zadnjih treh letih v Občini Hrastnik v povprečju
znašal 8,44% vrednosti celotnega proračuna občine.
Z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/13, 22/14 - odl. US; v
nadaljevanju: ZDavNepr) so predpisi, ki so urejali odmero NUSZ, prenehali veljati. Ker je
Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo U-I-313/13-86, z dne 21.3.2014, odločilo, da
se ZDavNepr razveljavi, in da se do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin
uporabljajo predpisi iz prve do pete alineje 33. člena ZDavNepr, je prišlo do ponovne
uporabe prve in tretje alineja 41. člena ter določb VI. poglavja ZSZ, občinskih odlokov, ki so
bili izdani na podlagi VI. poglavja ZSZ, 218. in 2018a. do 218d.člena ZGO-1 ter 403. do 406.
člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB-1, 32/12, 94/12, 101/13 –
ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17,
13/18 – ZJF-H, 36/19; v nadaljevanju: ZDavP-2). Splošno sprejeto pravno gledanje glede
takšne odločitve je bilo, da dovoljuje zgolj uporabo teh predpisov, ne pa tudi njihovega
spreminjanja in dopolnjevanja, kar pomeni, da lahko odmera NUSZ temelji le na teh
predpisih in v njih določenih podlagah za odmero. Ker je takšno stanje onemogočalo
prilagajanje določanja in zaračunavanja NUSZ glede na nove pravne in dejanske razmere v
prostoru, vsakokrat veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določa, da
se za uporabo prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja ZSZ ter uporabo
218. člena, 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena ZGO-1 šteje tudi sprejemanje občinskih
odlokov v skladu s VI. poglavjem ZSZ.
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Iz sistemskih priporočil občinam, prejetih s strani Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva
za finance in Ministrstva za javno upravo, izhaja, da smejo občine na podlagi določil
vsakokrat veljavnega zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za namene
odmerjanja NUSZ sprejeti nove občinske odloke na podlagi VI. poglavja ZSZ in določil ZGO1, nikakor pa na tej podlagi ne morejo oziroma ne smejo spreminjati ali dopolnjevati odlokov,
ki so prenehali veljati na podlagi 33. člena ZDavNepr in so bili z odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije zgolj vrnjeni v uporabo. V skladu s tem razumevanjem morajo občine za
spremembo kakršnegakoli določila oziroma elementa odloka za odmero NUSZ sprejeti nov
odlok (s celotno vsebino), razen v primeru, če pooblastilo za urejanje posameznega določila
oziroma elementa odloka črpajo (še) iz kakšne druge veljavne pravne podlage.
V skladu z navedenim se na območju Občine Hrastnik za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča uporablja Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
((Uradni vestnik Zasavja, št. 17/88, 4/92, 18/96, 14/00, Uradni list RS, št. 81/04)), ki ga je
Skupščina Občine Hrastnik sprejela na seji dne 5.9.1988. Kljub temu da je bil odlok v času
svoje veljavnosti štirikrat spremenjen, pa v obdobju zadnjih nekaj let ni bil deležen večje
pozornosti, saj so se izvajale predvsem aktivnosti v zvezi z novo zakonodajo s področja
davka na nepremičnine. Od zadnje posodobitve odloka je tako prišlo do več sprememb na
področju komunalne opreme, določitve površin in namena nepremičnin, načina odmere
NUSZ ter posodobitev geodetskih in zemljiškoknjižnih evidenc. Predlog novega Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik je bil tako pripravljen
predvsem zaradi odprave neustreznosti občinskega odloka, kot izhajajo iz zakonodaje in do
sedaj sprejetih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, in se nanašajo predvsem na
oprostitve, obremenitev stavbnih zemljišč v skladu z načelom sorazmernosti, določitev
območij za odmero in obračun NUSZ za vsa stavbna zemljišča ter podatke za odmero
NUSZ. V primerjavi z do sedaj veljavnim odlokom se območje odmere nadomestila razširja
na celotno območje občine, saj se je opremljenost in raba prostora v nekaterih predelih
občine v 30 letih bistveno spremenila, pri merilih za določitev višine nadomestila se ukinja
smotrna uporaba stavbnega zemljišča, ukinjene so oprostitve, za katere ni bilo ustrezne
zakonske podlage. Cilji sprememb so:
- povečanje pravne varnosti zavezancev, enakomernejša in bolj poenotena odmera
nadomestila ter z ustreznejšo obremenitvijo zavezancev ponovna vzpostavitev orodja za
kakovostno zemljiško politiko občine,
- odmera nadomestila na nivoju občine ostane približno enaka,
- odmera pri zavezancih, kjer ni prišlo do spremembe površine (so že sedaj plačevali za
površino iz uradnih evidenc), spremembe območja ali drugačne komunalne opremljenosti, se
zniža.
Trenutno je v primerjavi s sosednjima občinama najvišja obremenitev zavezancev na m2
stavbnega zemljišča na območju Občine Hrastnik višja.
občina
Hrastnik
Hrastnik - predlog
Trbovlje
Zagorje
Hrastnik
Hrastnik - predlog
Trbovlje
Zagorje

EUR / m2
stanovanjska raba
1,0900
0,9204
0,6732
0,9900
poslovna oziroma gospodarska raba
3,01
2,7258
2,93
2,86

indeks
1
0,8444
0,6176
0,9083
1
0,9056
0,9734
0,9502
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3. VSEBINA ODLOKA
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik (v
nadaljevanju besedila: Odlok) je pripravljen v skladu z državnimi predpisi, ki se v skladu z
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije uporabljajo za odmero NUSZ. Sestavlja ga
8 poglavij, v katere je umeščenih 21 členov, ter ena priloga.
3.1 Splošne določbe
V poglavju Splošnih določb je navedena vsebina odloka, s katerim so določena zazidana in
nezazidana stavbna zemljišča, območja, ki so predmet odmere nadomestila, evidence za
odmero nadomestila, merila za določitev višine nadomestila, zavezanci za plačilo
nadomestila in način odmere nadomestila ter oprostitve plačila nadomestila.
Poglavje obsega tudi člen o pomenu oziroma definiciji izrazov (pojmov) uporabljenih v odloku
ter napotilo na uporabo drugih predpisov s področja nadomestila za vprašanja, ki jih odlok ne
ureja.
3.2. Določitev zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč
V drugem poglavju so v skladu z 218. členom ZGO-1 določena zazidana in nezazidana
stavbna zemljišča, ki so predmet odmere nadomestila, ter površina od katere se nadomestilo
odmeri. V skladu s 60. členom ZSZ se nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega
zemljišča odmeri od stanovanjske ali poslovne površine stavbe, ki je določena kot neto
tlorisna površina v skladu z veljavnim standardom za izračunavanje površin stavb in se vodi
v uradnih evidencah. Trenutno zavezujoč standard za izračun površin stavb SIST ISO 9836
določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17-popr.) v drugem odstavku 3. člena.
Enako kot do sedaj, so na podlagi petega odstavka 60. člena ZSZ poslovne površine tudi
površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča,
parkirišča, delavnice na prostem, poslovne površine kamnolomov, deponije in druge odprte
površine namenjene poslovni dejavnosti. Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljišča pa se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki se določi kot
površina ene ali več zemljiških parcel ali dela zemljiške parcele, za katere 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 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, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in
odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Podatki o površini nezazidanega
stavbnega zemljišča se prav tako pridobijo iz uradnih evidenc.
3.3. Evidence za odmero nadomestila
Občinska uprava za potrebe odmere nadomestila vodi in vzdržuje evidenco zavezancev za
plačilo nadomestila, za katero podatke pridobiva iz uradnih evidenc (katastra stavb,
zemljiškega katastra, registra nepremičnin), državnih, občinskih in drugih evidenc, evidenc s
katerimi razpolagajo upravljavci gospodarske javne infrastrukture, lastnih zbirk podatkov,
prijav zavezancev, evidenc upravnikov stanovanj, evidence trga nepremičnin, izdanih
gradbenih in drugih dovoljenj oziroma odločb, javnih listin ter drugih evidenc oziroma zbirk
podatkov, ki izkazujejo podatke za potrebe odmere nadomestila. V 8. členu so določeni
podatki, ki se vodijo v Evidenci NUSZ, obveznost zavezancev za sporočanje sprememb ter
obveznost lastnikov stavbnih zemljišč za pravilnost podatkov o površinah stavbnega
zemljišča, dejanskih rabah in zavezancih v Evidenci NUSZ.
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3.4. Območje odmere nadomestila
NUSZ se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZSZ in prvim odstavkom 218a. člena ZGO-1
plačuje na celotnem območju občine, ki je glede na kriterije, ki upoštevajo lokacijske
prednosti posameznih stavbnih zemljišč, enako kot do sedaj, razdeljeno na 4 območja, ki so
grafično prikazana na karti v Priloga 1, ki je sestavni del tega odloka. Glede na rang naselij v
omrežju naselij (določila občinskega prostorskega načrta), kvaliteto dostopnosti območij do
javnih funkcij (zastopanost centralnih funkcij), kvaliteto dostopnosti do območij ter geografske
in reliefne značilnosti območja (prometno povezovanje, osončenost, oddaljenost do
centralnih funkcij), so v primerjavi z dosedanjim odlokom območja nekoliko spremenjena.
Meja prvega območja obsega osrednje poselitvene površine v naseljih Hrastnik, Brnica, Dol
pri Hrastniku in Marno, ki so z občinskim prostorskim načrtom določene kot območja
stavbnih zemljišč, ki so strnjene poselitve, kar pomeni, da je po novem v prvo območje
vključeno v Hrastniku tudi območje Novega doma, Veličkove ceste in Taborniške poti, na
Brnici del naselja ob glavni cesti, na Dolu pri Hrastniku Grča, Planinska cesta, Cesta VDV
brigade, Slatno in Črdenc, ter Spodnje Marno. Hkrati imajo ta naselja status lokalnih središč.
Meja drugega območja obsega površine v naseljih Studence, Plesko (prej četrto območje),
Prapretno pri Hrastniku, Hrastnik – območje Ceste Hermana Debelaka in Za Savo, del
Podkraja s strnjeno poselitvijo, območja naselij Brnica in Dol pri Hrastniku, ki so z občinskim
prostorskim načrtom določena kot območja stavbnih zemljišč, ki so površine razpršene
poselitve, ter del Krištandola, Zgornje Marno in celotno območje stavbnih zemljišč v naselju
Brdce, ki so bila prej del tretjega območja. Tretje območje obsega površine v naseljih Boben
in del Čeče – del, ki so območja stavbnih zemljišč, površine Dola pri Hrastniku in Krištandola,
ki niso v prvem oziroma drugem območju, del Marnega in Brdc, kjer trenutno ni območij
stavbnih zemljišč, naselje Turje v celoti, ter Hrastnik na delu ob javni poti Grajska pot – Vrtec,
ki je bil prej delno v tretjem in delno v četrtem območju. Četrto območje obsega površine v
naseljih Čeče-del v delu, kjer trenutno ni območij stavbnih zemljišč, od katerih bi se
obračunaval NUSZ, naselja Kal, Unično, Gore, Kovk, Šavna peč in Krnice v celoti, del Dola
pri Hrastniku, ki ni v ostalih območjih, del naselja Podkraj, ki ni v drugem območju, Hrastnik
na območju Drage, ter Prapretno pri Hrastniku v delu, kjer trenutno ni območij stavbnih
zemljišč, od katerih bi se obračunaval NUSZ.
3.5. Merila za določitev višine nadomestila
Merila za določitev višine nadomestila določijo občine v skladu z 61. členom ZSZ in
Dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS,
št. 19/1986), pri čemer upoštevajo zlasti opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve nanje, lego in namembnost ter smotrno
izkoriščanje stavbnega zemljišča, izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih ter merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča. V skladu s priporočili ministrstev, da občine NUSZ obračunavajo
predvsem na podlagi lege stavbnega zemljišča in komunalne opremljenosti, je v primerjavi s
prejšnjim odlokom pri merilih izpuščena smotrna uporaba stavbnega zemljišča, medtem ko
izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih že prej niso
bile merilo za določanje višine nadomestila, glede na odločbe Ustavnega sodišča Republike
Slovenije pa so večinoma tudi nezakonite.
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se tako upoštevajo
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost
priključitve nanje ter lega in namembnost stavbnega zemljišča, za določitev višine
nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča pa le lega in namembnost stavbnega
zemljišča.
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Pri opremljenosti zazidanega stavbnega zemljišča se iz obremenitve NUSZ v primerjavi z
dosedanjim odlokom izločijo posamezne vrste infrastrukture (komunalne opreme), ki ni
državna ali občinska, temveč zasebno omrežje – izločijo se opremljenost s kabelskim
informativnim sistemom, avtobusno postajališče (javni prevoz) in telefonsko omrežje. V
predlagani odmeri NUSZ bi tako ostala opremljenost z javnim cestnim omrežjem, javnim
električnim omrežjem, javnim vodovodnim omrežjem, javnim kanalizacijskim omrežjem in
javnim toplovodnim ali plinskim omrežjem. Javno cestno omrežje se obračuna vsem
zavezancem v občini (dostop je vsem obstoječim zazidanim stavbnim zemljiščem
omogočen), javno vodovodno, kanalizacijsko, elektroenergetsko in toplovodno ali plinsko
omrežje pa se zaračuna za tista stavbna zemljišča, ki jih je na takšno omrežje možno
priključiti. Možnost priključitve, dejanska opremljenost stavbnega zemljišča na posamezno
infrastrukturo, se določa na podlagi Zbirnega katastra GJI ter evidenc upravljavcev
posameznih omrežij in ne na podlagi dejanske priključitve stavbe na določeno infrastrukturo.
V primerjavi z veljavnim odlokom (vsa infrastruktura se je vrednotila z enakim številom točk)
se je določila nova višina točk za posamezno infrastrukturo. Razmerje točk med
posameznimi infrastrukturami se je določilo na podlagi dejanskih stroškov gradnje
posamezne infrastrukture.
Obremenitev zazidanega stavbnega zemljišča z NUSZ glede na lego in namembnost se v
bistvenem ne spreminja. Ohranja se dosedanja osnovna delitev na stanovanjski namen,
družbeni namen oziroma javno upravo ter gospodarski oziroma poslovni namen, vendar z
novim odlokom namembnost ni več vezana na vrsto dejavnosti temveč na namen uporabe
stavbnega zemljišča, pri čemer se upošteva dejanska raba iz uradnih evidenc, ki temelji na
namenu uporabe stavbe oziroma dela stavbe in ne na dejavnosti, ki se v tej stavbi oziroma
delu stavbe izvaja (enakopravnejša obremenitev). Objekti so glede na namen uporabe
razvrščeni v klasifikaciji vrst objektov CC-SI, v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov
(Uradni lest RS, št. 37/18). Točke obremenitve se ohranjajo na dosedanjem nivoju.
Obremenitev nezazidanega stavbnega zemljišča je v predlogu odloka poenotena s sistemom
določitve višine nadomestila za zazidano stavbno zemljišče in je odvisna od namenske rabe
in območja za odmero, v katerem zemljišče leži. Občina Hrastnik do sedaj nadomestila za
nezazidana stavbna zemljišča ni obračunavala. Glede na zakonska določila in pozive
Ministrstva za okolje in prostor, da se nezazidana stavbna zemljišča morajo zaračunati in
dejstvo, da zavezanci te obremenitve do sedaj niso poznali, se je določila nižja obremenitev
za nezazidana stavbna zemljišča. S tem občina sledi določilom zakonodaje in hkrati vpeljuje
instrument zemljiške politike za aktivacijo nezazidanih stavbnih zemljišč. Odzive na razvoj
prostora (promet z nezazidanimi stavbnimi zemljišči, pobude za spremembo namenske rabe)
se bo spremljalo in po potrebi v prihodnjih letih dodatno obremenilo, drugače razdelilo ali
dodatno razbremenilo obremenitev.
3.6. Odmera nadomestila
V šestem poglavju je določena višina točke za odmero nadomestila, ki jo s sklepom na
predlog župana do konca leta za naslednje leto določi občinski svet. Ob upoštevanju
sprememb območij, točkovanja pri opremljenosti ter sprememb uradnih evidenc (določanje
površin, namena nepremičnin), je izhodiščna vrednost točke za odmero nadomestila
določena v višini 0,000295 EUR, kar je 5,84% manj od dosedanje vrednosti točke. Višina
nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da se pri zazidanem stavbnem zemljišču točke
komunalne opremljenosti ter lege in namembnosti seštejejo in pomnožijo s površino
stavbnega zemljišča, vrednostjo točke in številom mesecev, za katere se nadomestilo
odmerja (npr. v primeru spremembe zavezanca med letom je število lahko nižje od 12). Pri
nezazidanem stavbnem zemljišču se višina nadomestila za odmerno leto dobi tako, da se
točke lege in namembnosti pomnožijo s površino stavbnega zemljišča, vrednostjo točke in
številom mesecev, za katere se nadomestilo odmerja.
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3.7. Oprostitve plačila nadomestila
Ker so v obstoječih predpisih oprostitve plačevanja NUSZ taksativno odločene in jih je treba
dosledno spoštovati (zakonsko določene oprostitve), so iz predloga odloka, v primerjavi z
dosedanjim, črtane oprostitve, za katere ni bilo zakonske podlage. Za oprostitve plačila
nadomestila se uporabljajo določila predpisov s področja stavbnih zemljišč in davčnega
postopka. Sistem NUSZ ni ukrep socialne politike, pač pa primarno orodje za pridobivanje
lastnih finančnih prihodkov občin.
3.8. Prehodne in končne določbe
Osmo poglavje vsebuje prehodne in končno določbo, ki določajo način dokončanja
postopkov, ki so bili pričeti po določilih prejšnjega odloka, prenehanje veljavnosti prejšnjega
odloka ter začetek veljavnosti novega odloka.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Sprejem odloka v predlagani vsebini ne spreminja finančnih obveznosti občine iz naslova
odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik v prvi obravnavi obravnava in sprejme kot
primerno podlago za drugo obravnavo ter posreduje v 15 – dnevno javno obravnavo, v
kateri bo zainteresirani javnosti dana možnost dajanja pripomb in predlogov.

ŽUPAN OBČINE HRASTNIK
Marko FUNKL
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Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 55. člena
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št.
71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18, 19/19), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85-popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92-Odl. US, 44/97-ZSZ, 101/13ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218. člena in 218a. do 218d. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS. št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 –
odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr,
110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine
Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na …. redni
seji dne ….. sprejel

ODLOK
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI HRASTNIK
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)

(1) Ta odlok ureja odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju:
nadomestilo) na območju Občine Hrastnik.
(2) Odlok določa:
zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
območja, ki so predmet odmere nadomestila,
evidence za odmero nadomestila,
merila za določitev višine nadomestila,
zavezanca za plačilo nadomestila in način odmere nadomestila,
oprostitve plačila nadomestila.
2. člen
(pojmi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v predpisih s področja
stavbnih zemljišč, graditve objektov, urejanja prostora in evidentiranja nepremičnin.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z odmero nadomestila iz tega odloka, ki niso posebej urejena s tem
odlokom, se uporabljajo državni predpisi s področja odmere nadomestila.

II.

DOLOČITEV ZAZIDANIH IN NEZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ
4. člen
(zazidana in nezazidana stavbna zemljišča)

(1) Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku 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
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gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če določena stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne
infrastrukture, gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano
stavbno zemljišče štejejo tisti deli površin zemljiških parcel, na katerih stoji stavba ali
gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture (fundus), pomnožena
s faktorjem 1,5, preostali del površin takšnih zemljiških parcel pa se šteje za nezazidano
stavbno zemljišče, če so hkrati izpolnjeni tudi pogoji iz 5. člena tega odloka.
(3) Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku 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 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, če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in
odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.
(4) Šteje se, da je oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje
odpadkov ter dostop na javno cesto zagotovljen, če je možno izvesti priključke na javno
vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje, javno kanalizacijsko omrežje ter če je
možnost dostopa na javno cesto.
5. člen
(površina zazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske
oziroma poslovne površine stavbe.
(2) Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju,
kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina
garaže za osebne avtomobile.
(3) Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so
funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Poslovne površine so tudi površine zemljišč,
ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na
prostem, poslovne površine kamnolomov, deponije in druge odprte površine namenjene
poslovni dejavnosti. Poslovna dejavnost pomeni opravljanje dejavnosti v katerikoli
organizacijski obliki, ki je vpisana v poslovni register Slovenije.
(4) Čista tlorisna površina iz drugega in tretjega odstavka tega člena je neto tlorisna površina
v skladu z veljavnim standardom za izračunavanje površin stavb. Površine zemljišč, ki so
namenjene poslovni dejavnosti, se določijo kot tlorisna projekcija površine zemljišč na parceli
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki se uporabljajo kot površine zemljišč, ki so
namenjene poslovni dejavnosti. Če se kot površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti, uporabljajo tudi zemljišča izven gradbene parcele, se nadomestilo zanje odmeri
na enak način kot za površine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele.
(5) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo podatki
uradnih evidenc, v katerih se vodijo podatki o nepremičninah.
(6) Na podlagi četrtega odstavka tega člena, občina vzpostavi lastno evidenco površin
zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti.
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(7) Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se odmeri tudi za nelegalne
gradnje.
6. člen
(površina nezazidanega stavbnega zemljišča)
(1) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se plačuje od površine nezazidanega
stavbnega zemljišča.
(2) Površina nezazidanega stavbnega zemljišča se določi kot površina ene ali več zemljiških
parcel ali dela zemljiške parcele, ob upoštevanju pogojev 4. člena tega odloka in pogojev
izvedbenega prostorskega akta.
(3) Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo podatki
uradnih evidenc, v katerih se vodijo podatki o nepremičninah.
(4) Na podlagi določil tega člena občina vzpostavi lastno evidenco nezazidanih stavbnih
zemljišč.
III.

EVIDENCE ZA ODMERO NADOMESTILA
7. člen
(evidenca stavbnih zemljišč)

(1) Za potrebe odmere nadomestila občinska uprava vodi in vzdržuje evidenco zavezancev
za plačilo nadomestila (v nadaljevanju: Evidenca NUSZ).
(2) Podatke za Evidenco NUSZ občinska uprava pridobiva iz uradnih evidenc, državnih,
občinskih in drugih evidenc, evidenc s katerimi razpolagajo upravljavci gospodarske javne
infrastrukture, lastnih zbirk podatkov, prijav zavezancev, evidenc upravnikov stanovanj,
evidence trga nepremičnin, izdanih gradbenih in drugih dovoljenj oziroma odločb, javnih listin
ter drugih evidenc oziroma zbirk podatkov, ki izkazujejo podatke za potrebe odmere
nadomestila.
(3) Za Evidenco NUSZ se pridobivajo podatki iz naslednjih zbirk podatkov:
- podatki o površinah, dejanski rabi in identifikatorjih nepremičnin iz registra nepremičnin,
katastra stavb in zemljiškega katastra,
- podatki o zavezancih iz centralnega registra prebivalstva, poslovnega registra, zemljiške
knjige, evidenc upravnikov stanovanj, evidence trga nepremičnin,
- podatki o komunalni opremljenosti iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
katastra gospodarske infrastrukture in evidenc s katerimi razpolagajo upravljavci
gospodarske javne infrastrukture oziroma izvajalci gospodarskih javnih služb,
- državnih prostorskih aktov iz prostorskega informacijskega sistema,
- občinskih prostorskih aktov.
(4) Lastne zbirke podatkov, ki so namensko vzpostavljeni za odmero nadomestila, so:
območja odmere nadomestila,
opremljenost stavbnega zemljišča z gospodarsko javno infrastrukturo,
nezazidana stavbna zemljišča,
površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti,
oprostitve plačevanja nadomestila.
(5) Lastne zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena upravlja občina.
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8. člen
(podatki v evidenci stavbnih zemljišč)
(1) V Evidenci NUSZ se vodijo naslednji podatki:
površina in dejanska raba stavb ali delov stavb in zemljiških parcel ali njenih delov z
identifikacijsko oznako,
podatki o zavezancih (za fizične osebe ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in
enotna matična številka občana; za pravne osebe ime oziroma firma, naslov sedeža in
matična številka pravne osebe; delež; pričetek davčne obveznosti),
lastni podatki za odmero nadomestila stavb ali delov stavb in zemljiških parcel ali njenih
delov,
število točk za posamezno stavbo, del stavbe ali zemljiško parcelo po posameznem
merilu za določitev višine nadomestila,
znesek nadomestila,
oprostitve,
drugi podatki potrebni za odmero nadomestila.
(2) Zavezanci so dolžni sporočiti občinski upravi spremembe, ki vplivajo na določitev višine
nadomestila in spremembo zavezanca najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe.
(3) Če nastane sprememba iz prejšnjega odstavka tega člena v obdobju pred odmero
nadomestila v tekočem letu, se takšna sprememba upošteva od prvega dne v mesecu, ki
sledi mesecu, v katerem je bila sprememba evidentirana.
(4) Spremembe, ki nastanejo po odmeri nadomestila v tekočem letu, se upoštevajo pri
odmeri v prihodnjem letu.
(5) Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo nadomestila, ki mu je bila izdana
odločba, se uporabljajo predpisi s področja davčnega postopka.
(6) Lastniki stavbnih zemljišč so odgovorni za pravilnost podatkov o površinah stavbnega
zemljišča, dejanskih rabah in zavezancih v Evidenci NUSZ.
(7) Zavezanci imajo pri pristojnem organu občine kadarkoli pravico do vpogleda ali pridobitve
potrdila o podatkih v evidenci.
IV.

OBMOČJE ODMERE NADOMESTILA
9. člen
(območja)

(1) Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča na celotnem

območju občine, ki je razdeljeno na štiri območja, ki obsegajo:
- 1. območje: Hrastnik – del, Brnica – del, Dol pri Hrastniku – del, Marno - del;
- 2. območje: Hrastnik – del, Studence, Plesko, Prapretno pri Hrastniku – del, Brnica –
del, Dol pri Hrastniku – del, Krištandol – del, Marno – del, Brdce – del, Podkraj – del;
- 3. območje: Boben, Čeče – del, Dol pri Hrastniku – del, Krištandol – del, Marno – del,
Brdce – del, Turje, Hrastnik - del;
- 4. območje: Čeče – del, Kal, Unično, Gore, Kovk, Dol pri Hrastniku – del, Šavna peč,
Krnice, Podkraj – del, Hrastnik – del, Prapretno pri Hrastniku – del.
(2) Območja so grafično prikazana na karti v Priloga 1, ki je sestavni del tega odloka.
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V.

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
10. člen
(splošna merila)

(1) Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja
merila:
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost
priključitve nanje,
- lega in namembnost stavbnega zemljišča.
(2) Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva naslednje
merilo:
- lega in namembnost stavbnega zemljišča.
11. člen
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in
napravami)
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami
individualne in skupne rabe in dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave se
vrednoti z naslednjimi točkami:
Infrastruktura
javno cestno omrežje
javno elektroenergetsko omrežje
javno vodovodno omrežje
javno kanalizacijsko omrežje
javno toplovodno ali plinsko omrežje

Opremljenost stavbnega
zemljišča
vsa stavbna zemljišča
stavbna zemljišča, ki jih je možno
priključiti
stavbna zemljišča, ki jih je možno
priključiti
stavbna zemljišča, ki jih je možno
priključiti
stavbna zemljišča, ki jih je možno
priključiti

Število točk
50
30
20
40
30

12. člen
(lega in namembnost zazidanega stavbnega zemljišča)
Glede na lego in namen uporabe se zazidano stavbno zemljišče točkuje z naslednjim
številom točk:
dejanska raba
(namen uporabe stavbnega
zemljišča)
stanovanjska raba (11 –
stanovanjske stavbe)
upravna raba, raba splošnega
družbenega pomena, raba za zaščito
in reševanje (12201 – stavbe javne
uprave; 126 – stavbe splošnega
družbenega pomena; 1274 – druge
stavbe, ki niso uvrščene drugje)
gostinska raba, poslovna raba,
trgovska raba in druge storitvene
dejavnosti, raba za promet in
izvajanje elektronskih komunikacij,
industrijska raba in skladišča, druga
raba (12 – nestanovanjske stavbe;
2 – gradbeni inženirski objekti)

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

90

60

30

15

300

200

100

50

600

400

200

100

5

garaža, garažno parkirno mesto
(1242 – garažne stavbe)
površine zemljišč namenjene
poslovni dejavnosti (2 – gradbeni
inženirski objekti; 3 – drugi gradbeni
posegi)

90

60

30

15

600

400

200

100

13. člen
(lega in namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča)
Lega in namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča se vrednoti na naslednji način:
Namenska raba
stavbna
zemljišča za
stanovanjski
namen
ostala stavbna
zemljišča

1. območje

2. območje

3. območje

4. območje

25

20

15

10

75

60

45

30

VI.

ODMERA NADOMESTILA
14. člen
(vrednost točke)

(1) Mesečna vrednost točke za odmero nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna
zemljišča znaša 0,000295 EUR.
(2) Vrednost točke za odmero nadomestila se do konca leta za naslednje leto določi na
predlog župana s sklepom Občinskega sveta Občine Hrastnik.
(3) Če sklep iz prejšnjega odstavka ni sprejet, velja vrednost točke iz predhodnega leta.
15. člen
(določitev višine nadomestila)
(1) Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se izračuna tako, da se
število točk iz 11. in 12. člena tega odloka sešteje in pomnoži z ustrezno osnovo za izračun
nadomestila iz 5. člena tega odloka. Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z vrednostjo
točke za odmero nadomestila.
(2) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se izračuna tako, da se
število točk iz 13. člena tega odloka pomnoži z ustrezno osnovo za izračun nadomestila iz 6.
člena tega odloka. Tako dobljeni zmnožek se pomnoži še z vrednostjo točke za odmero
nadomestila.
(3) Višina nadomestila za odmerno leto se dobi tako, da se mesečna višina nadomestila
pomnoži s številom mesecev.
16. člen
(odmera nadomestila)
(1) Odmera nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se določi na posamezni del stavbe
natančno.
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(2) Odmera nadomestila za odprte poslovne površine se določi na zemljiško parcelo ali del
zemljiške parcele natančno.
(3) Odmera nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi na zemljiško parcelo ali
del zemljiške parcele natančno.
(4) Pristojni organ občine posreduje podatke za odmero nadomestila pristojnemu davčnemu
organu.
(5) Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ za odmerno leto na
podlagi določene vrednosti točke, meril za izračun nadomestila po tem odloku ter podatkov,
ki mu jih posreduje občinska uprava.
(6) Glede postopka za odmero, pobiranje, vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa
zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti, se uporabljajo predpisi o davčnem
postopku.
VII.

OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
17. člen
(oprostitve)

Za oprostitve plačila nadomestila se uporabljajo določila predpisov s področja stavbnih
zemljišč in davčnega postopka.

VIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dokončanje postopkov)

Postopek za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se je pričel pred
uporabo tega odloka, se dokonča po predpisih, ki so veljali ob njegovi uvedbi.
19. člen
(prenehanje veljavnosti odlokov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni vestnik Zasavja, št. 17/88, 4/92, 18/96, 14/00, Uradni list RS, št. 81/04),
uporablja pa se do začetka uporabe tega odloka.
20. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja, uporabljati pa se
začne 1.1.2020.
Številka: 007-8/2019
Datum:
Župan Občine Hrastnik
Marko Funkl
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