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OBCINSKEMU SVETU

OBCINE DOMZALE

ZADEVA: SKLEP 0 DOLOCITVI VREDNOSTI TOCK ZA IZRACUN
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJISCA ZA
LETO 2018

NAMEN: OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA0 DOLOCITVI VREDNOSTI
TOCK

PRAVNA PODLAGA: 20. elen Statuta Obeine Domzale (Ur. vestnik Obeine
Domzale, st. 9/11-UPB2), 12. elen Odloka 0 nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljisea v Obeini Domzale (Ur. vestnik
Obeine Domzale st. G/OS-UPB).

PREDLAGATEU: Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

POROCEVALEC: Andrej BOKAN, vodja Oddelka za komunalne zadeve

DELOVNO TELO: Odbor za finance in prernozenje

FINANCNE POSLEDICE: Ni neposrednih finanenih posledic za proraeun

OBRAZLOZITEV:

Ustavno sodisce je dne 21. 03. 2014 z odlocbo U+313/13-86 razveljavilo Zakon 0 davku na
neprernicnine in nalozilo, da se do druqacne zakonske ureditve obdavCitve neprernicnin
uporabljajo predpisi, ki so veljali pred sprejetjern Zakona 0 davku na neprernicnine, kar
pomeni, da se ponovno odmerja med drugim tudi Nadomestilo za uporabo stavbnega
zernljisca. Prihodki slednjega v celoti pripadajo proracunorn obcin.
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Za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljisca se na podroqu Obcine Dornzale
uporablja Odlok 0 nadomestilu za uporabo stavbnega zernljisca v ObCini Dornza!e (Uradni
vestnik ObCine Dornzale st. 6/2005 - UPB,v nadaljevanju: Odlok).

V Odloku je doloceno, da se izhodiscna vrednost tock za izracun nadomestila doled s
sklepom, ki ga na predlog zupana sprejeme obCinski svet do konca tekoceqa leta za
naslednje leto.

ObCinski svet ObCine Dornzale je vrednost tocke nazadnje potrdil oktobra 2016. Vrednost
tocke za leta 2017 znasa:

za zazidana stavbna zernljisca
za nezazidana stavbna zernljisca

0,00158 €
0,10298 €

Povprecni indeks razlike v cenah na podroqu gradnje je letos do avgusta znasal 101,82. Ker je
sprememba majhna, predlagamo, da visina tocke ostane taksna kot leta 2017.

PREDLOG SKLEPOV:

1. Vrednost tocke za izracun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega
zemljisca za leta 2018 znasa 0,00158 €.

2. Vrednost tocke za lzraeun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega
zemljisca za leta 2018 znasa 0,10298 €.

3. Sklepa se uporabljata od 01. 01. 2018 dalje.
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