Na podlagi 218. do 218.d. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03-odločba
US, 41/2004, 45/2004, 47/2004, 62/2004-odločba US), Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 54/2004, 57/2004) in 20. člena Statuta občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01) je
Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 18. seji, dne 25. 11. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju
Občine Vrhnika
1. člen
V drugem odstavku 1. člena se pri III. Območju besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»Dragomer, Lukovica, Verd – Janezova vas in Gabrče«
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»V tem odloku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot v Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02, 97/03-odločba US, 41/2004, 45/2004, 47/2004, 62/2004-odločba US).
Za pridobivanje podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega
zemljišča in opredelitev izvedbenih prostorskih aktov se neposredno uporabljajo določbe 218. do
218.d člena Zakona o graditvi objektov.«
3. člen
Besedilo drugega in tretjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča iz prvega odstavka tega člena se na območjih, kjer velja občinski
prostorski red, plačuje nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče v višini 60 %, za območja, kjer je
sprejet državni ali občinski lokacijski načrt, pa v višini 200 % izračunane vrednosti po 8. členu tega
odloka.«
4. člen
Spremeni se zadnji odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Oprostitev plačevanja nadomestila se ureja na podlagi vloge zavezanca na pristojni organ Občine
Vrhnika.«
5. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov
občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih
posreduje občina.«
6. člen
Osmi odstavek 17. člena se nadomesti z naslednjim tekstom:

»Režijski obrat je davčnemu organu dolžan posredovati podatke za odmero nadomestila najpozneje
do 31. decembra tekočega leta.«
7. člen
Spremeni se zadnji odstavek 17. člena tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, ima v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se
odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni
znesek nadomestila. Če zavezanec ne uveljavlja pravice iz prejšnjega stavka, se spremembe, nastale
po odmeri nadomestila za tekoče leto, upoštevajo od 1.1. naslednjega leta dalje.«
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 50.000,00 SIT se kaznuje posameznik in odgovorna oseba, če ne vloži prijave za
nadomestilo (1. in 2. odstavek 17. člena) ali če v prijavi izkaže neresnične podatke (3. odstavek 17.
člena).
Z globo 200.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki stori
prekršek prvega odstavka tega člena.«
9. člen
Doda se 19. člen, ki se glasi:
»Globe, določene s tem odlokom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št.
7/2003, 45/2004, 86/2004) izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001).«
10. člen
Ta odlok se objavi v uradnem občinskem glasilu Naš časopis in stopi v veljavo 15 dni po objavi.
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