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1, ZAKONSKAPODLAGA
218. dlen Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, Bt. 102104 - uradno prediSdeno
besedilo, 14105 - popr., 92105 - ZIC-V,93105 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126107,
108109,61/10-ZRud-l,2011 1-odl. US, 57112,101t13 -ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
Zakon o stavbnih zemlji5dih (Uradni list RS, St. 18/84, 32185 - popr., 33/89, Uradni list
RS,5t.24192 - odl. US,29/95 -ZPDF,44197 -ZSZ,10l/13 - ZDavNepr,22l14 - odl. US),
59. dlen Zakona o izvrsevanju proradunov Republike Slovenije za leti 2017 in 201g
(Uradni list RS, 5t. 80/16),
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35114,21115,25117).

2. RAZLOGIZASPREJEM
Na 22. redni seji 5.9.2017 je bil sprejet osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljiSda v obdini Moravske Toplice.
v drugi obravnavi predlagamo spremembo obmodja I in II, dolodenega v 3. dlenu odloka.
v I. obravnavi odloka je bila v 9. dlenu odlok4 ki doloda izadun letnega nadomestila,
dolodena maksimalna velikost nezazidanega stavbnega zemljiida na obmodju II - 400 m2.
v II. obravnavi predlagamo, da se za rezazidano stavbno obmodje za stanovanjski narnen na
obmodju I. in II. zaraduna najved 700 m2. Predlagamo tudi spremembo 18. dlina odloka, ki
doloda veljavnost odloka. Predlagamo, da odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Spremembe odloke so v predlogu odloka oznadene s krepko pisavo.

3. OCENA FINANdNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Finandne posledice se odraiajo kot prihodek v proradunu obdine Moravske Toplice. Iz
informativnega izraduna vi5ine nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da izhaja, da pn
verini fizidnih oseb prihaja do minimalnih sprememb viSine nadomestila. predvideva se, da
letni prihodek ostaja na isti ravni, kot dosedaj.

4. POVZETEK SODELOVANJA Z JAVNOSTJO
osnutek odloka je bit skladu s 72. dlenom Poslovnika obdinskega sveta obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS,5t. 52117) v javni razpravi, ki je trajala od 16.10. do 26.10.2017. y
dasu javne razprave sta pisne predloge in pripombe posredovala predsednika sveta KS
Andrejci in Tesanovci ter obdanka Jolanka Horvat iz Moravskih roplic. Podali so predloge in
pripombe na merila za doloditev nadomestila ter na doloditev obmodij, kjer se pladuje
nadomestilo. Pripombe glede obmodij so v predlogu odloka delno upo5tevane.
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5. PREDLOGSKLEPA
obdinski svet obiine Moravske Toplice sprejme predlagan odlok o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljiSia v Obiini Moravske Toplice.

Pripravila: obdinska uprava Zupan: Alojz Glavad,l.r.
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Priloge:
Predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljisda v obdini Moravske Toplice
Primerjava izradunov po predlaganem in veljavnem odloku

lly]."9f,r,I911 ::nutek 
predpisa predstavtja zgotj informativni detovni pripomode( gtede katerega obiina ne

,amo odskodninsko ari kako drugaie. predlagane reiitve v predlogu ali oinutku priprsa ne uoio nu;no oet
spreJetega predpisa (sesta todka 7. dlena uredbe o posredovanju in-ponovni uporabi informacij jurn"guin.eup
(Uradni list RS, 5t. 24116).
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Na podlagi 218. dlena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 5t. 102/04 - uradno
predi5deno besedilo, 14105 - popr., 92105 - ZJC-8,93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US,
126107,108109,61/10 - ZRud-l, 2011 I - odl. US,57ll2, l0l/13 - ZdavNepr, I l0/13 in
19/15), 59. dlena Zakona o izvr5evanju proradunov Republike Slovenije za leti 2017 in
2018 (Uradni list RS, 5t. 80/16) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni
list RS, St. 35/14, 21115, 25/17), je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na

_ redni seji, dne _, sprejel

ODLO K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiSia

v Obiini Moravske Toplice

I. SPLOSNA DOLOdILA

1. dlen
(predmet odloka)

Ta odlok doloda podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemlji5da na
obmodju Obdine Moravske Toplice (v nadaljevanju: nadomestilo):
- pojem zazidana in nezazidana stavbna zemlj iSda,
- obmodj4 ki so predmet odmere nadomestila,
- merila za doloditev vi5ine nadomestila,
- zayezarrca za pladilo nadomestila in nadin odmere nadomestil4
- oprostitve pladila nadomestila.

II. OPRI,DELITEV POJMOV

2. dlen
(zazidana in nezazidana stavbna zemljiida)

1) Za zazidana stavbna zemlji5da se po tem odloku Stejejo tista zemlji3da, na
katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inZenirskimi
objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemlji5da, na
katerih se je na podlagi dokondnega gradbenega dovoljenja zadelo z gradnjo
stavb in gradbenih inZenirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture.

2) Za nezazidana stavbna zemlji5da se po tem odloku Stejejo tista zemljiSda, za
katera je z izvedbenim prostorskim aktom dolodeno, da je na njih dopustna
gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe
zdravstva, socialnega in otro5kega varstva, Solstv4 kulture, znanosti, iporta in
javne uprave in daje na njih dopustna gradnja gradbenih inZenirskih obl"ktor,
ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstv4 socialnega in otro5kega varstva, Solstva, kulture, znanosti,
Sporta in javne uprave.

3) Ne glede na dolodbe tega dlena, kot zazidano stavbno zemlji5de Stejejo tudi
zemlji5ke parcele, za katere je s prostorsko izvedbenim aktom dolodeno, da so
namenjene za povr5insko izkoriSdanje mineralnih surovin, de:

- je s prostorsko izvedbenim aktom dolodeno, da se po opustiwi izkori5danja na
njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;

- je ,a tak5no izkori5danje na njih Ze podeljena koncesija" vendar se z
izkoriSdanjem na njih 5e ni zadelo;

l-dJog:1,1i. osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katerega obiina ne
,amci odskodninsko ali kako drugaie. predlagane reiiwe v predlogu ali osnutku pripisa ne boio nujno del
:preletega predpisa (sesta todka 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega inaiaja
(Uradni list RS, 3I.24116).
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III. OBMOdJA, KJER SE PLAdUJE NADOMESTILO

3. dlen

(obmodja odmere nadomestila)
1) Obmodja, ki so predmet odmere nadomestila, so dolodena na podlagi naslednjih

kriterij ev:
- komunalna opremljenost naselij;
- dostopnost obmodja;
- reliefne znadilnosti obmodja.
2) Obmodja so dolodena na mejo naselij skladno z Registrom prostorskih enot in se

delijo na:
- OBMOdJE I, v katerem so naslednja naselja:
Bogojina (do meje obmoija Krajinskega parka GoriEko), Filovci (do meje obmoija
Krajinskega parka Goriiko), Ivanci, Lukadevci, Martjanci, Moravske Toplice (do
meje obmoija Krajinskega parka Goriiko), Mlajtinci, NorSinci, Sebeborci in
TeSanovci.
- OBMOaJE II, v katerem so naslednja naselia:
Andrejci, Berkovci, Bogojina (obmodje v Krajinskem parku Goriiko), Bukovnica,
Cikedka vas, Filovci (obmolje v Krajinskem parku Goriiko), Fokovci, Ivanj5evci,
Ivanovci, Kmci, Kandevci, Londarovci, Moravske Toplice (obmoije v Krajinskem
parku Gori6ko), Motvarjevci, Porda5inci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo, Sredi5de,
Suhi vrh in Vudi Gomila.
- OBMOCJE III - izjemne ugodnosti izkori5danja naravnih danosti oziroma
pridobivanju dohodka, kamor spadajo obmodja zdravili5d, gramoznic, obmodja kampov
in hotelov.

4. dlen
(doloditev povrSine zazidanega stavbnega zemlj iSda)

l) obdina podatke za doloditev povrsine zazidutega stavbnega zemljisda pridobiva iz
uradnih evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava RS. ee podatek o povrsini in namenu
uporabe zazidanega stavbnega zemljisda v navedenih uradnih evidencah ne obstaja,
je zavezanec za platilo nadomestila dolzan na poziv obdinske uprave. v roku r 5 ini
posredovati zahtevane poda&e. (e zavezanec podatkov v navedenem roku ne
posreduje ali je posredovan podatek napaden, le-tega na podlagi terenskega ogleda
ali poda&ov iz projektne dokumentacije objekta, dolodi pristojna sluzba bbdi-nske
uprave Obdine Moravske Toplice.

ll1l."9 f,:11911 
osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoietq gtede katerega obaina ne

iamci odskodninsko ari kako drugaT. predragane resitve v predrogu ali osnutku pripisa ne bo;o nujno del
:prejetega predpisa (sesta totka 7. ilena Uredbe o posredovanju in-ponovni uporabi informacij jiun"gu ;;.drju(Uradni list RS, *.241t6).

- se je z izkori5danjem na njih Ze prenehalo in je s prostorsko izvedbenim
aktom dolodeno, da se po opustitvi izkori5danja izvede sanacija tako, da se
vzpostavi prej5nje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemlji5da ali
gozd, tak5na sanacija pa 5e ni izvedena.

4) Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljiSde se ne odmerja, de je povrSina
zemlji5da manj5a od predpisane povr5ine v posamezni enoti urejanja prostora
iz veljavnega prostorskega akta in na njem ni mogode postaviti samostojnega
objekta.

5) V osnovo za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljiSde se ne
vStevajo tista zemljiSda, na katerih gradnja ni mogoda zaradi omejitev poteka
infrastrukture ter drugih dolodil vsakokatr:rega veljavnega prostorskega akta.
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2) Povr5ina zqzilansgv stavbnega zemlji5da za stanovanjski n{unen se dolodi kot neto
tlorisna povrSina (SIST ISO: 9836) vseh zaprtih prostorov posameznega stavbnega
dela stanovanjskega namena in neto tlorisna povr5ina garale za osebna vozila, pri
demer se upo5tevajo vse etaZe v objektu, ne glede na dejansko uporabo.

3) Povr5ina zazidanega stavbnega zemlji3da za poslovni n{unen se dolodi kot neto
tlorisna povrSina (SIST ISO: 9836) poslovnega prostora in vseh stavbnih delov, ki
so funl<cionalno povezani z njim.

4) Pow5ina zqzidanega stavbnega zemlji5da za poslovni namen - zunanje poslovne
povrSine, se dolodi kot tlorisna projekcija povr5ine zemljiSd na gradbeni parceli
objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne povrsine za opravljanje poslovne
dejavnosti, med katere sodijo zunanja parkiriSda, zunanje manipulativne povriine,
delavnice na prostem, nepokrita skladiSda, igri5da, deponije, gramoznice, odprti
bazeni in kopali5da, ter vsi ostali infrastruktumi objekti in povrSine, ki sluZijo za
opravljanje poslovne dejavnosti in ki po Zakonu o gadiwi objektov niso objekti
gospodarske.javne infrastrukture.

5) Poslovni namen pomeni opravljanje pridobitne ali nepridobitne dejavnosti (v
nadaljevanju: dejavnost) v katerikoli organizacij ski obliki, ki je vpisana v poslovni
register Slovenije.

6) Ce se ugotovi, da se kot zunanje poslovne povrSine uporabljajo tudi zemljiSda izven
gradbene parcele objekta, se nadomestilo zanje odmeri na enak nadin kot za
povriine, ki se nahajajo znotraj gradbene parcele objekta.

7) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji5da se pladuje od stanovanj ske in poslovne
povr5ine ne glede na to, ali se povr5ine dejansko uporabljajo ali ne. V kolikor se
povrSine dejansko ne uporabljajo, se upoSteva tista uporaba oziroma dejavnost, ki so
jo imele povr5ine pred opustitvijo dejavnosti oziroma uporabe.

5. dlen
(doloditev povr5ine nezazidanega stavbnega zemlj iSda)

1) Obdina podatke za doloditev povrSine nezazidanega stavbnega zemljiida uporablja
naslednji uradni evidenci: Zemlji5ki kataster in Kataster stavb.

2) Povr5ina nezazidanega stavbnega zemljiSda se dolodi kot powsina zemlji5ke parcele,
ki je namenjena gradnji, ob upo5tevanju pogojev 2. dlena tega odloka, pogojev
vsakokratnega veljavnega izvedbenega prostorskega akta in pogojev oziroma
omejitev, dolodenih z drugimi pravnimi akti.

IV. MERILA ZA DOLOdITEV VISINE NADOMESTILA

6. dlen
(sploSna merila)

Za doloditev viSine nadomestila se upoStevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemlji5da s komunalnimi objekti in napravami ter dejanska
moZnost prikljuditve na te objekte in naprave,
2. lega in namembnost stavbnega zemljiSta,
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka.

7. dlen
(opremljenost stavbnega zemljiSda s komunalnimi objekti in napravami)

1) Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljisda se upostevajo dejanska moznost
Predlog o-ziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoielq glede katerega obiina nejamii odikodninsko ali kako drugaae. Predlagane re5itve v predlogu ali osnutku pripisa ne boio nujno del
spreJetega predpisa (sesta todka 7. 6lena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacu javnega inadaja
(Uradni list RS. 5t. 24116).
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prikljuditve na komunalne objekte in naprave ter se ovrednoti z naslednjimi todkami:

a) zazidano stavbno zemlji5de
todke

1. elektridno omreZje 40
2. vodovodno omreZje 30
3. kanalizacijsko omreZje 40
4. cestno omreZje 40
5. javna razsvetljava 20
6. urejene javne povrSine l0
7. odvoz odpadkov 30.
Opremljenost stavbnega zemljiida s komunalnimi objekti in napravami, dolodi Obdina
Moravske Toplice, v primeru dvoma v pravilnost podatkov pa potrdilo izda pristojni
upravljavec infrastrukture.

2) Opremljenost stavbnih zemlji5d se, ne glede na lastni5tvo komunalne infrastrukture,
vrednoti v posameznem obmodju zajemNla nadomestila po Dogovoru o
usklajevanju meril za dolodanje obmodij, na katerih se pladule nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljiSda in meril za dolodanje vi5ine tega nadomestila (Uradni
list SRS, St. l9186).

b) Za nezazidNta stavbna zemlji5da se uporablja todkovanje iz todke a) tega dlena, pri
demer se na skupno vsoto todk obstojede komunalne opreme uposteva korekcijski faktor
0,5.

8. dlen
(lega in namembnost stavbnega zemljiSda)

Pri merilu glede na lego in namembnost se ta del nadomestila za stavbna zemljisda
obradunava:

1. pri zazidanih stavbnih zemlji5dih s Stevilom todk za vsak m2 neto tlorisne
powiine objekta ali dela objekta po naslednji tabeli:

Namen stavbnega zemljiSda
Obmodja

Obmodje
I.

Obmodje
II.

Obmodje
ilt.

- Poslovni namen 250 200
1 - Poslovni nalnen - annan slovnee ne 100 80 3s0
- Stanovan ski namen 100 80 400

A - Poslovni namen se dolod
skupino CC-SI klasifikacije

i za vse dele stavb, ki se v registru nepremidnin vodijo pod
(dejanska raba) >12 - Nestanovanjske stavbe< ali katere

koli njene podskupine, z izjemo podskupine >1271 - Nestanovanjske kmetijske stavbe<
ali katere koli njene podskupine, de se v stavbnem delu opravlja dejavnosi oziroma je
namenj en opravlj anj u dejavnosti.
Al - Poslovni namen se dolodi za vse povr5ine, ki sluZijo opravljanju dejavnosti A _
Poslovni namen oziroma predstavljajo samostojno dejavnosl.
B - Stanovanjski namen se dolodi za vse vrste delov stavb, ki so v registru nepremidnin
oznadeni pod skupino cc-SI klasifikacije >11 - Stanovanjske stavbe< ali katere koli
njene podskupine.

Predlog o_ziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoie( glede katerega obaina nejamdi odlkodninsko ali kako drugaa€. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku piipisa ne Ooio nujno aef
sprejetega predpisa (sesta toaka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij lavnega inatala
(Uradni list RS, 5t. 24116).
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Pri opredeljevanju dejavnosti se upoSteva predpis o klasifrkacij i dejavnosti.

2. pi nezazidanih stavbnih zemljiSdih se vsak m2 zemljiSda todkuje po naslednji
tabeli:

Namen stavbnega zemljiSda
Obmodja

Obmodje
I.

Obmodje
II.

Obmodje
III.

slovni namen 200 300
Stanovanj ski namen 90 80 r00

V. OBRAdUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJISdA

9. dlen
Vi5ina letnega nadomestila se izraduna lodeno za zazidano stavbno zemljiSde in
tezazidano stavbno zemlji5de tako, da se todke, ki so navedene v 7. in 8. dlenu, med
sabo se5tejejo in pomnoZijo z neto tlorisno povrSino objekta ali dela objekta - za
zazif,t11s stavbno zemlji3de oziroma s celotno povriino nezazidanega stavbnega
zemlji5da, ruzen za nezazidana stavbna zemljiSda za stanovanjski namen na obmoiju I
in II, kjerje maksimalna velikost nezazidanega stavbnega zemlji5da za katera se pladuje
nadomestilo 700 m2. Tako dobljen zmnoZek ie pomnoii z ustrezno vrednosdo todke za
zazidano stavbno zemlji$de in zanezazidano stavbno zemljiSde.

10. dlen
1) vrednost todke za izradun nadome stila za zazidana stavbna zemljisda in vrednost

todke za izradun nadome srila za nezazidzura stavbna zemljisda dolodi vsako leto s
sklepom obdinski svet na predlog Zupana, in sicer najkasneje do 31. decembra
tekodega leta za naslednje leto.

2) Ce Ztpan ne poda predloga za spremembo vrednosti todke, se todka za tekode
odmemo leto dolodi tako, da se vrednost todke iz predhodnega lera revalorizira z
indeksom rasti cen Zivljenjskih potreb5din, kot ga za tekode leto izradunava SURS.

VI. PLAdILO NADOMESTILA

1 1. dlen
l) zavezanec za pladilo nadomestila za uporabo nezazidutega stavbnega zemljisda je

njegov lastnik. ie ta ni znan, je zayezatrec za pladilo neposredni uporabnik.
2) Za starcvanja, poslovne prostore in zemlji5da v lasti Obdine Moravske Toplice

oziroma kajevnih skupnosti nadomestilo pladujejo najemniki oziroma neposiedni
uporabniki.

3) v primeru solastni5tva nadomestilo pladujejo vsi solastniki oziroma tisti od
solastnikov, ki nepremidnino uporablj4 oziroma za katerega se solastniki
dogovorijo.

4) zavezanci nadomestilo pladujejo v 3 mesednih obrokih oz. v 2 mesednih obrokih, v
primerih, de nadomestilo ne presega 200,00 EUR.

Predlog o-ziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne
jamdi odikodninsko ali kako drugade. Predlagane resiwe v predlogu ati osnutku piipisa ne boio nulno Oet
sprejetega predpisa (sesta todk 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni upordbi informacij iavnega znaiaja
(Uradni list RS, *.24116).
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1) Zavezatci morajo vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemlji5da prijaviti
Obdinski upravi Obdine Moravske Toplice v I 5 dneh po nastali spremembi. ie
nastane sprememba med letom, se le-ta upo5teva od prvega dne v naslednjem
mesecu, v katerem je bila sprememba sporodena.

2) Evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljisda zbira in vodi
Obdinska uprava Obdine Moravske Toplice.

Predlog - II. obravnava

12. dlen
Postopek odmere nadomestila vodi Finandna uprava Republike Slovenije

13. dlen

VII. OPROSTITYE OZIROMA OLAJSAVE PLAdILA NADOMESTILA

IX. KAZENSKE DOLO.BE

14. dlen
1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji5da se ne pladuje:

- za zemljiid4 ki se uporabljajo za potrebe obrambe,
- za objekte tujih drZav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzulama

predstavni5wa ali v njih stanuje njihovo osebje,
- za objekte mednarodnih in meddrZavnih organizacij, ki jih uporabljajo te

organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, de ni v mednarodnem
sporazumu dolodeno drugade,

- za stavbe, kijih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

2) Pladila nadomestila se na njegovo zahtevo, za dobo 5 let, oprosti zavezanec. ki je
kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal
druZinsko stanovanjsko hiSo, de je v ceni stanovanja oziroma druZinske
stanovanjske hi5e ali neposredno pladal komunalni prispevek. petletna doba
oprostitve pladevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljisda zadne tedi od
dneva vselitve v stanovanje ali stanovanj sko hiso. Kot datum vselitve se steje datum
prijave stalnega prebivaliSda pri pristojni upravni enoti.

15. 6len
1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna medobdinska inspekcij4 de ni

v tem odloku drugade dolodeno.
2) Pooblasdene uradne osebe iz prejsnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske

dolodbe.

16. dlen
l) Z globo 1.000,00 EUR, se kaznuje za prekr5ek pravna oseba, de:
- v roku 15 dni po pozivu obdinski upravi obdine Moravske Toplice ne posreduje
zahtevanih podatkov oz. posreduje neresnidne podatke ( l. odstavek 4. dlena odioka); 

"

- v roku 15 dni po nastali spremembi le+e ne prijavi obdinski upravi obdine Moravske
lreOJoS gtrg1a osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoiel! glede katerega obdina ne
lamei odskodninsko ali kako drugade. Predlag.ane re5itve v predlogu ali osnutku ffipisa ne boio nujno del
:prejetesa predpisa (5esta todka 7. ilena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega inada;a
(Uradni lin RS, 5t. 24116).

VIII. NADZOR



Predlog - II. obravnava

Toplice (14. dlen odloka).
2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekriek tudi odgovoma oseba pravne osebe, ki

stori prek5ek iz prvega odstavka tega dlena.
3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za preksek fizidna oseb4 ki stori prekrsek iz

prvega odstavka tega dlena.

X. KONdNE DOLOdBE

I 7. dlen
Z dnem zatetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemlji5da v Obdini Moravske Toplice z vsemi spremembami in dopolnitvami
(Uradni list RS, St. 98/03).

1 8. dlen
Ta odlok zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od l. 1.20l8dalje.

Stevilka: 422-00006 l2\l7 -

Ztryan
Obdine Moravske Toplice

Alojz Glavad l.r.

Predlog o-ziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomodek, glede katerega obiina ne
jamdi odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane reiitve v predlogu ali oinutku pripisa ne Uoio nuino Oet
spreJetega predpisa (5esta toika 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja
(Uradni list RS, !t. 24116).

Moravske Toplice. dne _



Primerjava izraiunov po predlaganem in veljavnem odtoku NUSZ

a) obmoi elsoopo lno komunalno oDremo nDr, naselie Moravske Toplice -
stanovaniski namen:
Neto tlorisna povrSina objekta v izmeri 120 m2

7. dlen: Stevilo todk glede na opremljenost stavbnega
zemlji5da s komunalnimi objekti in napravami:
40 todk elektridno omreZje

30 todk vodovodno omreZje
40 todk kanalizacijsko omreZje
40 todk cestno omreZje

20 todk javna razsvetlj ava

10 todk urejene javne povrSine

30 todk odvoz odpadkov

= skupaj 210 todk

8. dlen: stanovanjski namen obmodje I = 100 todk

Vse skupaj 210 todk + 100 todk : 310 todk * l2O m2 * 0,0014 € (letna vrednost todke) :
52,80e za pladilo NUSZ

b) Primer izratun a veliavnem odloku iz leta 2003 za obmoc e I oz. ostal tenaAS
naselia npr. Moravske Too lice - stanovani ski namen
Neto tlorisna povr5ina objekta v izmeri 120 m2

6. dlen: Stevilo todk opremljenost gradbene parcele:
30 todk vodovod
20 todk elektrika
40 todk kanalizaciia
40 todk telefonski prikljudek
30 todk urejeno cestiSde

15 todke javna razsvetlj ava
l0 todk urelene tavne vrsrne

=skupaj 185 todk

7 . dlen: lega zemlji5da OSN (ostala stmjena naselja) 90 todk

Skupaj 185 todk + 90 todk:275 todk* 120m2 * 0,0014 € (letna vrednost todke) =46,2n 6
za plaiilo NUSZ

RAZLIKA: viSina pladila NUSZ po predlogu odloka - visina pladila NUSZ po veljavnem
odloku iz leta2003: + 6,60 EUR

1. Primer izraiuna po predlaganem odloku

I



, P rimer izraiuna no oredlasan odloku

a) obmoiie II nor. naselie lvanovci - stanov niski namen:

Neto tlorisna povr5ina objekta v izmeri 120 m2

7. dlen: Stevilo todk glede na opremljenost stavbnega

zemlji5da s komunalnimi objekti in napravami:
40 todk elektridno omrezje

30 todk vodovodno omreZje
40 todk cestno omreZje

todk odvoz od

= skupaj 140 todk

8. dlen: stanovanjski namen obmodje I = 80 todk

Skupaj 140 todk + 90 todk:230 todk * 120 m2 * 0,0014 € (lerna vrednost todke) = 3g,64 a
za plaiilo NUSZ

b) Primer izraiuna oo odloku. ki ie trenutno eliavl reiet 2003) za obmoije II oz.(

razpr5ena gradnja nDr. Ivanovci- stanovanjski namen

Neto tlorisna povr5ina objekta v izmei 120 m2

6. dlen se5tevek todk opremljenost gradbene parcele:

30 todk vodovod

20 todk eleLlrika
40 todk telefonski prikljudek
30 todk uleieno cestiSde
:skupaj 120 todk

7. dlen lega zemljiSda RG (razprSena gradnja) 80 todk

RAZLIKA= viiina plaiila NUSZ po predlogu novega odloka - visina plaiila NUSZ po
trenutno veljovnem odloku iz leta 2003 : + 5,04 EUR

2

skupaj 120 todk + 80 rodk = 200 todk * 120 m2 * 0,0014 € (letna vrednost todke) =33,6n 6
za plaiilo NUSZ



e) obmoEie I - poslovni namen
Poslovna povr5ina v izmeri 120,00 m2 npr. v naselju Noriinci
7. dlen: seStevek todk glede na opremljenost stavbnega zemlji5da s komunalnimi
objekti in napravami:

40 todk elektridno omreZje

30 todk vodovodno omreZje

40 todk kanalizacijsko omreZje

40 todk cestno omreZje
20 todk javna razsvetljava

l0 todk urejene javne povriine
30 todk odvoz odpadkov
: skupaj 210 todk
8. dlen: poslovni namen obmodje I = 250 todk

Skupaj 210 todk + 250 todk:460 todk + 120 m2 * 0,0014 € (lerna wednost todke)
:77,28 € za plaiilo NUSZ.

b) Primer izraiuna po odloku ki ie trenutno v veliavi (soreiet 2003) za obmor[jg
I nor. Noriinci (ostala strn iena naselia) - oos lovni namen
Poslovna povriina v izmeri 120,00 m2

6. dlen seStevek todk - opremljenost gradbene parcele:
30 todk vodovod
20 todk elektrika

40 todk kanalizacij a

40 todk telefonski prikljudek
30 todk urejeno cesti5de

l5 todke jar.na razsvetlj ava

l0 todk urei ene iavne novr5ine

= skupaj 185 todk
7. dlen lega zemlji5da OSN (ostala stmjena naselja) 250 todk

skupaj 185 todk + 250 todk = 435 todk * 120 m2 * 0,0014 € (letna vrednost todke)

=73,08€ za plaiilo NUSZ.

RAZLIKA = viiina plaiila NUSZ po predlogu novega odloka viiina plaiilo
NUSZ po trenutno veljavnem odloku iz leta 200-3 : + 4,20 EUR

3

3. Primer izraiuna po oredlaganem odloku



Poslovna povr5ina v izmeri 120,00 m2

7. dlen: seStevek todk glede na opremljenost stavbnega zemljiSda s komunalnimi
objekti in napravami:

40 todk elektridno omreZje
30 todk vodovodno omreZje
40 todk cestno omreZje

30 todk od odpadkov
: skupaj 140 todk
8. dlen: poslovni namen obmodje II : 200 todk

Skupaj 140 todk + 200 todk: 340 todk * 120 m2 * 0,0014 € (letna vrednost todke)
=57,12 € za plaiilo NUSZ.

b) Primer izraiuna po odloku ki ie trenutno v veliavi (spreiet 2003) za obmoiie

Skupaj 120 todk + 300 todk:420 todk * 120 m2 * 0,0014 € (letna vrednost todke)
=70,56 € za plaiilo NUSZ.

RAZLIKA= viiina plaiila N(ISZ po predlogu novega odloka _ viSina plaiila
NUSZ po trenulno veljwnem odloku iz leta 200j : - 13,44 EUR

4

4. Primer izraiuna no predlaganem odloku
a) obmolie ll npr. Proseniakovci - poslovni namen

II nnr. Proseniakovci (razorlena gradnia) - ooslovni namen

Poslovna povr5ina v izmeri 120,00 m2
6. dlen sestevek todk - opremljenost gradbene parcele:
30 todk vodovod
20 todk elektrika
40 todk telefonski prikljudek
30 todk urejeno cestiSde

=skupaj 120 todk
7. dlen lega zemljiSda OSN (ostala stmjena naselja) 300 todk



5. Primer izraiuna oo nredlasanem odloku

a) obmodie I - nezazidano stavbno zemlii5Ce v izmeri 700.00 m2v naselju npr.
Martjanci
7. dlen: seStevek todk glede na opremljenost nezazidatega stavbnega zemljiida
s komunalnimi objekti in napravami:
40 todk elektridno omreZje

30 todk vodovodno omreZje

40 todk kanalizacijsko omreZje

40 todk cestno omreZje

20 todk javna razsvetljava

10 todk urejene javne powSine

30 todk odvoz odpadkov

= skupaj 210 todk*0,5 faktor : 105 todk
8. dlen: stanovanj ski namen obmodje I =90 todk

Skupaj 105 todk + 90 todk: 195 todk * 700 m2 * 0,00025459 € (letna vrednost todke) = 34,70 € za
plaiilo NUSZ.

b) Primer izraiuna po odloku ki ie trenutno v veliavi (snreiet 2003) za o@!jg
I nnr. Martianci (ostala strniena naselia) - nezazidano stavbno zemliilie

Skupaj 185 todk + 90 todk *0,9 (korekcijski facror -6. dlen) *0,5 (korekcijski factor
-6.dlen) : 173,50 todk * 700,00 -, * 0,00025459 € (letna vrednost todke) :39,96 6
za plaiilo NUSZ.

RAZLIKA= visina ptaiita NUSZ po predlogu novega odloka _ viiina plaiila
NUSZ po trenutno veljavnem odloku iz leta 2003: +3,g0 EUR

5

nezazidano stavbno zemlji5Ee v izmeri npr. 700,00 m2 v naselju Martjanci
6. dlen seitevek todk - opremljenost gradbene parcele:
30 todk vodovod
20 todk elektrika
40 todk kanalizacija
40 todk telefonski prikljudek
30 todk urejeno cesti5de

15 javna razsvetliava
l0 ureiene javne povr5ine
: skupaj komunalna oprema 185 todk
7. dlen lega zemlji5da OSN (ostala stmjena naselja) 90 todk



a) obnolie II - nezazida naselju npr.
Andrejci
7. dlen: se5tevek todk glede na opremljenost nezazidanega stavbnega zemlji5da
s komunalnimi objekti in napravami:

40 todk elektridno omreZje

30 todk vodovodno omreZje

40 todk cestno omreZje

30 todk odvoz odpadkov

= skupaj 140 todk*0,5 faktor : 7Otodk
8. dlen: stanovanjski namen obmodje II :80 todk

Skupaj 70 todk + 80 todk: 150 todk * 700 m2 * 0,00025459 € (letna wednost todke):26,72 € za
plaEilo NUSZ.

b) Primer izraiuna po odloku trenutno v yel avl et 2003 zao@!jg
II npr. Andrei ci (razor5ena sradnia) - nezazidano stav no zemlii5ie

nezazidano stavbno zemljiSie v izmeri 400,00 m2

6. dlen se5tevek todk - opremljenost gradbene parcele:

30 todk vodovod
20 todk elektrika
40 todk kanalizacij a

40 todk telefonski prikljudek
30 todk ureieno cestiSde

= skupaj 160 todk
7. dlen lega zemlji5da OSN (ostala stmjena naselja) 90 todk

Skupaj I 60 todk + 90 todk *0,9 (korekcijski fakror) *0,5 (korekcijski faktor) :
I12,00 todk * 400,00 m2 * 0,00025459 € (letna vrednost todke) =11,45 € za
plaiilo NUSZ.

RAZLIKA= viiina plaiila NUSZ po predlogu novega odloka - viiina plaiila
NUSZ po trenutno veljavnem odloku iz leta 2003 : +15,27 F.IJP.

6

6. Primer izraduna po predlaqanem odloku


