
OBČINA NAZARJE 
Občinski svet 
 

GRADIVO K točki AD 6. 
 

Predlog sklepa za določitev vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč za leto 2013  
 
 
PRAVNA PODLAGA: 7. in 16. člen Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo ZSO, št. 

2/2011 UPB1in 11/2012) in 23. člen Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnih zemljišč v občini Nazarje. 

 
PREDLAGATELJ: Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon., županja 
 
 
 
Kratka obrazložitev: 
Občinski svet je v mesecu decembru leta 1999 sprejel Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč v občini Nazarje.  V skladu z določili 23. člena navedenega odloka mora 
občinski svet  do konca leta določiti vrednost točke za naslednje leto.  
 
Vrednost točke se je za leto 2012 poveča za rast cen življenjskih  - 2,7% in je bila 0,001513 €. 
V letu 2012 znaša inflacija 2,3% (do vključno 31. 11. 2012).  Zaradi zaostrene finančne 
situacije v državi, ki jo posredno občutijo gospodarske družbe in posamezniki, predlagamo, 
da se vrednost točke za NUSZ v leto 2013 ne spremeni in znaša 0,001513  €/m2. 
 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Zaradi sprejetega sklepa bo vrednost NUSZ, ki ga odmerja Davčna uprava RS v enaki višini, 
kot v letu 2012. Pri odmeri nadomestila ni zaznati večjega odstopanja. Občinska uprava 
podatke o zavezancih in  površinah letno usklajuje s podatki Davčne uprave in prejetimi 
obvestili občanov Občine Nazarje. 
  
 
Primerjava: 
* Občina Luče – v letu 2012 vrednost točke 0,001431, vrednosti za leto 2013 ne bodo  
    poviševali 
* Občina Nazarje – v letu 2012 vrednost točke 0,001513 €/m2, vrednost točke v letu 2013  
   ostaja  nespremenjena. 
* Občina Mozirje – vrednost točke v letu 2012 je bila 0,001649€/m2, v letu 2013 predlagajo  
    povišanje za 4,6% in vrednost 0,001723 €/m2. 
* Občina Rečica ob Savinji – vrednost točke v letu 2012 je bila 0,001688 €/m2, v letu 2013 ne  
    načrtujejo povišanja vrednosti. 
* Občina Gornji Grad – vrednost točke v letu 2012 je bila 0,001513, vrednost točke v letu  
    2013 ostane nespremenjena.  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 



SKLEP-a:  Vrednost točke za izračun  letnega  nadomestila  za  uporabo stavbnih  zemljišč na 
območju občine  Nazarje za leto 2013 znaša  0,001513 €/m2.  
Glasovanje: ZA je glasovalo …….. članov, PROTI  je glasovalo……. članov. 
 

 
 

Predlog sklepa: 
 
Na podlagi  23. člena  Odloka o  nadomestilu  za uporabo  stavbnih zemljišč v občini  Nazarje 
(Uradno glasilo  zgornjesavinjskih občin št. 3/99, 1/02 in 10/03) je občinski svet  na svoji 19. 
redni seji, dne 13. 12. 2012 sprejel 
 

SKLEP 
o vrednosti točke  za izračun  letnega nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 
 

1. člen 
Vrednost točke  za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine 
Nazarje v letu 2013 znaša  0,001513 €/m2. 
 

2. člen 
Sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi,  
uporablja pa se od 1. 1. 2013  dalje. 
 
Št. 032-0005/2010-19 
Nazarje, 13. december 2012 
                                                                                                 Županja 
                                                                           Majda Podkrižnik, univ. dipl. ekon. 
 
 
 
 

 

 

 


