
 

 
 

 
 
 

 
 

               Občina Dol pri Ljubljani 
O b č i n s k i  u r a d  

D o l  p r i  L j u b l j a n i  1  
1 2 6 2  D o l  p r i  L j u b l j a n i  

 

NAPOVED  
ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

 
 
 
 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 72/98, 101/2000, 
97/2001, 68/2003, 29/2004-odločba US in 128/2004) določa: 
 
˝Zavezanci so dolžni Občini Dol pri Ljubljani posredovati vse potrebne podatke za izračun 
nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Dol pri 
Ljubljani. Zavezanci morajo prijaviti Občini Dol pri Ljubljani vse spremembe in sicer v 30 
dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča.˝ 

 
12.člen  

˝Z denarno kaznijo od 200.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je ali 
če ne prijavi pravilnih površin. 
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena.˝ 

 
 
 
14.člen 

 
 

I. ZAVEZANEC (oziroma plačnik NUSZ) 
Priimek, ime:   _______________________________________________________________
Naslov:            _______________________________________________________________ 
Številka pošte: _______________________________________________________________
Naziv pošte:    _______________________________________________________________ 
EMŠO:           _______________________________________________________________ 
Davčna št.:     ________________________________________________________________
 

II. LASTNIK (izpolni, če plačnik ni lastnik objekta) 
Priimek, ime:   _______________________________________________________________
Naslov:            _______________________________________________________________ 
Številka pošte: _______________________________________________________________
Naziv pošte:    _______________________________________________________________ 
EMŠO:           _______________________________________________________________ 
Davčna št.:     ________________________________________________________________
 

III. LOKACIJA OBJEKTA 
1.)Stanovanjska stavba oz. del stavbe (Naslov): 
__________________________________________________________________________ 
parcelna številka: ____________________________________________________________ 
katastrska občina: ____________________________________________________________ 
izpostava DURS:_____________________________________________________________ 
 



 
2.)Poslovni prostor (Naslov): 
 
parcelna številka: _____________________________________________________________
katastrska občina: ____________________________________________________________ 
izpostava DURS: _____________________________________________________________
 
3.)Počitniška hiša (Naslov): 
 
parcelna številka: _____________________________________________________________
katastrska občina: ____________________________________________________________ 
izpostava DURS: _____________________________________________________________
 
4.) Garaža (kot samostojni objekt) 
 
parcelna številka: _____________________________________________________________
katastrska občina: ____________________________________________________________ 
izpostava DURS: :____________________________________________________________ 
 
 
 
 

IV. PODATKI O STAVBI: 
Število etaž: ______________________ 
Skupna neto površina (z garažo v stavbi): __________________________ 
Garaža kot samostojni objekt: ________ 
Opombe: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

V. DRUGI PODATKI O STAVBI: 
Komunalna oprema – dejanska priključitev (obkroži): 
*vodovod *javna kanalizacija *plin *toplovod *elektrika *centralno ogrevanje *telefon 
*kabelska TV * pristop po asfaltni cesti *javna razsvetljava * 
 
Opombe: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. PODATKI O POSLOVNIH PROSTORIH V OBJEKTU 
 Čista tlorisna površina-neto (m2) 
Dejavnost po 5.členu odloka – namembnost   
a) pridobivanje nekovinskih rudnin, predelava nekovinskih rudnin, 
proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov, proizvodnja barvastih kovin, 
predelava barvnih kovin, predelava kemičnih izdelkov, črna 
metalurgija 

 

b) proizvodnja peska, kamna in gramoza, proizvodnja gradbenega 
materiala, proizvodnja žaganega lesa in plošč, gozdarstvo, visoka 
gradnja, nizka gradnja in hidrogradnja. 

 

c)Kovinska predelovalna dejavnost, strojna dejavnost, proizvodnja 
prometnih sredstev, grafična dejavnost, proizvodnja pijač, zunanja 
trgovina, proizvodnja in predelava papirja, storitve na področju 
prometa, geološka raziskovalna dejavnost, projektiranje in sorodne 
teh.storitve, urejanje naselij in prostora, poslovne storitve. 

 

d)Proizvodnja končnih les.izdelkov, proizvodnja električnih strojev in 
aparatov, proizvodnja krmil, instalacije in zaključna dela, prekladalne 
storitve, proizvodnja tekst.izdelkov, proizvodnja usnjene obutve in 
galanter., proizvod.raznovrstnih izdelkov, cestni promet, gostinstvo, 
bančništvo, premoženjsko in osebno zavarovanje 

 

e)turistično posredovanje, trgovina na debelo, obrtne storitve in 
popravila, kmetijske storitve, proizvodnja živilskih proizvodov. 

 

f)kmetijska proizvodnja, ribištvo, vodno gospodarstvo, železniški 
promet, cevovodni transport, PTT storitve, trgovina na drobno, 
komunalna dejavnost. 

 

g)raziskovalno razvojno delo, osebne storitve in storit. V 
gospodinjstvu. 

 

h)državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke  
i)izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, umetnost 
in informacije, telesna kultura, šport in rekreacija, zdravstveno 
varstvo, organizirano varstvo otrok in mladine in socialno varstvo. 

 

j)proizvodnja kritnih barv, lakov, kitov, ipd.  
k)proizvodnja električne energije v HE  
l)proizvodnja radioaktivnih elementov za industrijsko uporabo ali 
uporabo v medicini, ravnanje z nevarnimi odpadki. 

 

m)elektrogospodarstvo  
n)nezazidana stavbna zemljišča za katera še ni znan namen uporabe  
 
 

VII. PODATKI O NEZAZIDANEM STAVBNEM ZEMLJIŠČU 
Katastrski podatki o nezazidanem stavbnem zemljišču 
Katastrska občina Parcelna številka Površina (m2) Opombe 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 
Priloge: 
_____________________________________________________________________ 
(kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, izpis iz zemljiške knjige,….) 
 
 
Izjavljam, da so napovedani podatki resnični. 
 
V/Na _______________dne _____________        Žig                          Podpis zavezanca ali  
                        zakonitega zastopnika

   


	NAPOVED 
	ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

