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2.

RAZLOGIZASPREJEMODLOKA

list RS, 5t. 35114,21/15 in25ll7),
(Uradni
list RS, 5t. 94/O7-UP82,2710821. in 29. dlen Zakona o lokalni samoupravi
odl. US, 76108,79109,51/10, 84/10-odl. US, 40112-ZUJF, 14115-ZUUIFO, 76116-odl. US,
1ll18- ZSPDSLS-I, 30/18,61/20 -ZruZEOP-Ain 80/20 - ZUOOPE).
16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni

Ob sprejernu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstojedo komunalno
opremo za obmodje Obdine Moravske Toplice je bilo pojasnjeno, da subvencioniranje
komunalnega prispevka za mlade ni predmet tega odloka, ampak je za to potreben poseben
odlok oz. pravilnik. Neodvisno od prostorske zakonodaje in odmere komunalnega prispevka
je dopustno, v kolikor Zeli obdina rzpodbujati dolodeno podrodje, ki izhaja iz nalog obdine,
dolodenih v 21. dlenu Zakona o lokalni samoupravi, da mladim in mladim druZinam pomaga
v obliki subvencije. Subvencije je potrebno doloditi z usheznim odlokom.
Pri opredeliM pojma 'mladi' in 'mlade druZine'smo izhajali iz predpisov, ki uporabljajo
towstna pojma in sicer iz Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, 5t. l4l04, 34104, 62/26, 114106-ZUE, lll09, 81/ll, 47114, l53l2l). Ker je komunalni
prispevek namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme, je obdina dolZna sredstva v
vi5ini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih prihodkov obdinskega
proradun4 v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Komunalni prispevki za stanovanjske
objekte so odvisni od povr5ine gradbene parcele stavbe in bruto tlorisne povr5ine stavbe.
Predlagan najvi5ji znesek subvencije 2.000,00 ewov je bil doloden ob upo5tevanju odmere
komunalnega prispevka za 150 m2 velik stanovanjski objekt na gradbeni parceli v velikosti
500 m'zs komunalno opremo (cestno, vodovodno in kanalizacijsko omreZje), za kar zna(a
komunalni prispevek: 4573,61 ewov.
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Na podlagi 21. in 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t. 94I07-UPB2,
27/08- odl. US, 76108, 79109,51/10,84/1O-odl. US,4Dll2-ZUlF,l4lt5-ZUUtFO,76l16-odl.
US, 1ll18- ZSPDSLS-I in 30/18) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list
seji, dne
RS, 5t. 35/14, 21115,25117) je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na svoji _
sprejel naslednji

ODLOK
O SUBVENCIONIRANJU KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA MLADE IN MLADE DRUZINE V OB'INI MORAVSKE TOPLICE
1. dlen

(1) S tern odlokom se dolodajo pogoji in

upravidenci za subvencioniranje pladila
postopek
za uveljavljanje subvencije v obdini
komunalnega prispevka, vi5ina subvencije ter
Moravske Toplice (v nadaljnjern besedilu obdina).
(2) V besedilu uporabljeni inazi, zapisaru v mo5ki spolni slovnidni obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za mo5ke in Zenske.
2. dlen

(1) Subvencija je enkratna denama pomod, ki pripada upravidenim prosilcan - mladim in
mladim druZinam (v nadaljevanju: upravidenec), kot spodbuda za re5evanje prvega
stanovanjskega vpra5anja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstnrkcijo
obstojedega stanovanjskega objekta na obmodju obdine.

osebe, ki niso stare ved kot 35 let.
(3) Za mlado druZino po tern odloku se Steje dru:Zina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden
od star5ev ni star ved kot 35 let, ne glede na starost otrok ter druiina z otrokom do najved
dveh let, ne glede na starost star5ev, v kolikor gre za prYega otroka obeh starlev. Kot mlade
druZine se Stejejo Zivljenjske skupnosti obeh star5ev in otrok ter druge, z zakonom dolodene

(2) Za mlade po tem odloku se Stejejo

dru:Zinske oblike.

(4) Za upravidence, ki niso stari ved kot 35 let, se Stejejo osebe, ki v letu vloZitve popolne
vloge dopolnijo najved 35 let. Za otroke v starosti do najved dveh let, se Stejejo otroci, ki v
letu vloZitve popolne vloge dopolnijo najved dve leti.
(5) Posamezen upravidenec je upraviden do subvencije samo enlcat.
3. dlen

(1) Do subvencioniranja pladila komunalnega prispevka je upraviden upravidenec, ki

na

obmodju obdine prvid resuje stanovanjsko vpra5anje z gradtjo novega stanovanjskega objekta
ali z rekonstrukcijo obstojedega stanovanjskega objetta ter ob izpolnjevanju pogojev iz
prej5njega dlena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, da je zemlji5koknjiZni lastnik zemljiSda,
predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija
na katerem
obstojedega stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in
zemlji5koknjiZno rpisane stavbne pravice.

je

4. dlen

(l)

Vi5ina subvencije za posameznega upravidenca znaSa:
- 40 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade,
- 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade druZine.
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomotek, glede katerega obdina ne jamii
odSkodninsko ali kako dmgade. Predlagane resiwe v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta todka 7. dlsna Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij jawega zradaja (Uradni list RS, St. 24116).
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(2) Ne glede na prejinji odstavek tega dlena, je najviSji znesek subvencije 2.000,00 ewov.
5. dlen

(l) Upravidenec uveljavlja pravico do subvencije hkrati z vlogo za odmero komunalnega
prispevka.
(2) Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije se Steje za pravodasno tudi, de je vloZena do
izdaje odlodbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.
6. dlen

(l) V vlogi iz prej5njega

dlena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki
presojo
omogodajo
zahtevanih pogojev po tan odloku.
(2) Vlogi je pohebno priloZiti tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja za gradnjo oziroma rekonstrukcijo stanovanjskega objekta, za katero se zaproia za
subvencijo, ruzen {e je upravidorec predmetno dokumentacijo Le pred,lolil ob vlogi za
odmero komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in detrtega odstavk a 2. dlerra tega odloka se
dokazuje z izjavo upravidenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade druZine pa
z izjavo upravidenca, v kateri so navedeni dlani mlade druZine, njihovi rojstni datumi in
sorodstveno razmerje.
(4) Izpolnjevanje pogoja za prvo re5evanje stanovanjskega vpra5anja iz 3. dlena tega odloka
se dokazuje z izjavo upravidenca, v kateri mora biti navedeno, da prvid re5uje svoje
stanovanjsko vpra5anje
gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstnrkcijo
obstojedega stanovanjskega objekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zernlji5koknjiZnega lastni5tva ali stavbne pravice iz 3. dlena tega
odloka se dokazuje z izpisom iz zemlji5ke kajige za zadevno nepremidnino, ki ne sme biti
starej5i od 1 meseca.

z

7. dlen

(1) Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo dolodbe zakona, ki ureja
splo5ni upravni postopek.

(2) O

upravidenosti vlagatelja

do

subvencije odlodi obdinska lpraya

z

upravno

odlodbo.
8. dlen

Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Obdina je
dolZna sredstva v viSini odobrenih in uveljavljenih subvencij nadomestiti iz nenamenskih
prihodkov obdinskega proraduna.
9. dlen

(1) V kolikor upravidenec, ki muje bila odobrena subvencija za gradnjo po tern odloku, odtuji
zernlji5ko parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena., v obdobju petih let od
dodelitve subvencije, mora prejeto subvencijo vmiti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vmiti z zakonskimi zamudnimi obresfini tudi, v
Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovd pripomodek, glede katerega obdina ne jamdi
odSkodninsko ali kako dmgade. Predlagane r€sitve v Fedlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa
(Sesta totka 7. dlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znadaja (Uradni list RS, 5t. 24116).
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kolikor v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivali5da na objektu, za
katerega mu je bila dodeljena.
10. dlen

ie

upravidenec zahteva wadilo pladanega komunalnega prispevka v skladu z dolodbami
veljavnega zakona o urejanju prostora in se njegovernu zahtevku ugodi, se mu lrne dejansko
vpladan komunalni prispevek v nominalni wednosti.
1

l.

dlen

Ta odlok pridne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.
2023.
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