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oBEINSKI SVET oBCINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG ODLOKA O SUBVENCIONIRANJU KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA MLADE IN MLADE DRUZINE V OBEINI MORAVSKE TOPLICE II. obravnava

1.

ZAKONSKAPODLAGA

-

16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni

2.

RAZLOGIZASPREJEMODLOKA

list RS, 5t. 35/14,21115 irt25117),
(Uradni
list RS,5t. 94/07-UP82,27/0821. in 29. dlen Zakona o lokalni samoupravi
odl. US, 76108,79109,51/10, 84/10-odl. US, 40112-ZUJF, 14115-ZUUIFO, 76l16-odl. US,
l1118- ZSPDSLS-1,30/18,61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE).

Obdinski svet Obdine Moravske Toplice je na 24. redni seji dne 21. 6.2022, sprejel predlog
Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade druZine v obdini
Moravske Toplice. PodZupan SaSo Koca je v razpravi predlagal, da se v odloku dolodi vi5ja
subvencija v goridkem delu obdine. Naveden predlog v odloku ni upoitevan.
Predlog odloka je bil v skladu s 72. dlenom Poslovnika Obdinskega sveta Obdine Moravske
Toplice (Uradni list RS, 5t. 52/17,97 /20), posredovan v JA\\IO RAZPRAVO, ki je hajala od

23.6.2022do7.7.2022.
V dasu javne razprave zainteresirana javnost ni podala nobene pisne pripombe oz. predloga,
zato obdinskemu svetu predlagam, da sprejme predlagan odlok.

Na predlog Zupana je spremenjen zadnj i dlen odloka, ki doloda veljavnost odloka. ertano je
besedilo: uporablja pa se od 1. 1.2023. Navedeno pomeni, da odlok zadne veljati in se
uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

3.

PREDLOGSKLEPA
ObCinski svet ObEine Moravske Toplice sprejme predlagan Odlok o subvencioniranju
komunalnega prispevka za mlade in mlade druZine v oblini Moravske Toplice.
Pripravila: obdinska uprava
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Zupan: Alojz Glavad
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Priloga:

-

predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade druZine
v Obdini Moravske Toplice - I. obravnava

Predlog

-

ll. obravnava

Na podlagi 21. in 29. dlena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, St. 94I07-UPB2,
27108- odl. US, 76108, 79109, 51t10,84/1O-odl. US, 40/12-ZU|F, l4lts-ZUUIFO, 76116-odl.
US, l1l18- ZSPDSLS-I in 30/18) in 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list
RS, 5t. 35/14, 21/15,25117)je Obdinski svet Obdine Moravske Toplice na svoji _
seji, dne
sprejel naslednji

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

(l)

odlokom se dolodajo pogoji in upravidenci za subvencioniranje pladila komunalnega
prispevka, vi5ina subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije v obdini Moravske
Toplice (v nadaljnjem besedilu obdina).
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v mo5ki spolni slovnidni obliki, so uporabljeni kot
nertralni za mo5ke in Zenske.
S tem

2. dlen

(1) Subvencija je enkratna denama pomod, ki pripada upravidenim prosilcem - mladim in
mladim druZinam (v nadaljevanju: upravidenec), kot spodbuda za reSevanje prvega
stanovanj skega vpraianja z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo
obstojedega stanovanjskega objekta na obmodju obdine.

(2) Za mlade po tem odloku se

Stejejo osebe,

ki

niso stare ved kot 35

let.
(3) Za mlado druZino po tem odloku se Steje druZina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od
star5ev ni star ved kot 35 let, ne glede na starost otrok ter druZina z otrokom do najved dveh let,
ne glede na starost star5ev, v kolikor gre za prvega otroka obeh star5ev. Kot mlade druZine se
Stejejo Zivljenjske skupnosti obeh stariev in otrok ter druge, z zakonom dolodene druZinske
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 starcsti 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 enkrat.
3. dlen

(l)

Do subvencioniranja pladila komunalnega prispevka je upraviden upravidenec, ki

na
obmodju obdine prvid reSuje stanovanjsko vpra5anje z gradnjo novega stanovanj skega objekta
ali z rekonstrukcijo obstojedega stanovanj skega objekta ter ob izpolnjevanju pogojev iz
prej5njega dlena tega odloka, izpolnjuje tudi pogoj, daje zemlj i5koknj iZni lastnik zemlji5d4 na
katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstojedega
stanovanjskega objekta ali pa ima pravico graditi na podlagi ustanovljene in zemlji5koknjiZno
vpisane stavbne pravice.

4. dlen

(1) 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 pripomolek, glcde katerega oblina ne jarndi
odSkodninsko ali kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (Sesta
toaka 7. al€na uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega madaja (uradni list RS. st. 24l16).

Predlog

-

ll. obravnava

(2) Ne glede na prej5nji odstavek tega dlena, je najviSji znesek subvencije 2.000,00 evrov.
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, deje vloZena do
izdaje odlodbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnj i.
6. dlen

(1) V vlogi iz prej5njega dlena tega odloka morajo biti navedeni vsi podatki in dokazila, ki
omogodajo presojo 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 zapro1a za
subvencijo, razen deje upravidenec predmetno dokumentacijo Ze predloZil ob vlogi za odmero
komunalnega prispevka.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz drugega, tretjega in detrtega odstavka 2. (lena tega odloka se
dokaznje 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 reSevanje stanovanjskega vpra5anja iz 3. dlena tega odloka se
dokazuje z izjavo upravidenc4 v kateri mora biti navedeno, da prvid re3uje svoje stanovanjsko
rekonstrukcijo obstojedega
gradnjo novega stanovanjskega objekta
vpra5anje
stanovanj skega obj ekta.
(5) Izpolnjevanje pogoja zemlji5koknjiZnega lastni5tva ali stavbne pravice iz 3. dlena tega
odloka se dokazuje z izpisom iz zemlji5ke knjige za zadevno nepremidnino, ki ne sme biti
starejSi od 1 meseca.

ali

z

7. dlen

(l)

Za vodenje postopka za dodelitev subvencije se uporabljajo dolodbe zakona, ki ureja sploini

upravni postopek.

(2) O

upravidenosti vlagatelja

do

subvencije odlodi obdinska vprava

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

upravidenec, ki muje bila odobrena subvencija za gradnjo po tem odloku, odtuji
zemljisko parcelo ali objekt, za katerega je bila subvencija podeljena, v obdobju petih let od
dodeliffe subvencije, mora prejeto subvencijo vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
(2) Vlagatelj mora odobreno subvencijo vmiti z zakonskimi zamudnimi obrestmi tudi, v kolikor

(l) V kolikor

predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaelq glede katerega obcina ne jamdi
pledpisa (sesta
odskodninsko ali kako drugade. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega
javnega
(uradni
st.
24116).
list
RS,
maaaja
informacij
ponovni
uporabi
in
todka 7. elena uredbe o posredovanju

Predlog

-

ll. obravnava

v petih letih od dodeljene subvencije ne prijavi stalnega bivaliSda na objektu, za katerega mu je
bila dodeljena.
10. dlen

de upravidenec zahteva vradilo pladanega komunalnega prispevka v skladu z dolodbami
veljavnega zakona o urejanju prostora in se njegovemu zahtevku ugodi, se mu wne dejansko
vpladan komunalni prispevek v nominalni vrednosti.
I

l. dlen

Ta odlok pridne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Obdine Moravske Toplice:
Alojz Glavad l. r.

Predlog oziroma osnutek predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoaek, glede katcrega obdina ne jamdi
odskodninsko ali kako drugaae. Predlagane resitve v predlogu ali osnutku predpisa ne bodo nujno del sprejetega predpisa (sesta
todka 7. tlena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaaaja (Uradni list RS, St. 24l16).

