
Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 218. člena 
zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje 
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na nadaljevanju 11. redne seje 
dne 4. 11. 2003 sprejel 

O D L O K 
    o spremembah in dopolnitvah odloka  
    o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč 

1. člen 

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 123/00) se spremeni 
2. člen tako, da se glasi: 
    Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega stavbnega zemljišča (funkcionalne 
enote), ki je lahko v zgradbi ali izven nje in se uporablja za stanovanjski, počitniški ali 
poslovni namen in nezazidano stavbno zemljišče. 
    1. V zgradbi za stanovanjski ali počitniški namen je osnova za izračun površine čista 
tlorisna površina vseh etaž in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani za stanovanjski ali 
počitniški namen, razen drvarnic, s tem, da se pri izračunu dejanska površina kleti pomnoži s 
korekcijskim faktorjem 0,6 in dejanska površina mansarde pomnoži s korekcijskim faktorjem 
0,5. 
    2. Za poslovni namen se upošteva čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh 
prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom, s tem, da se površina za 
obračun določi tako, da se dejanska površina pomnoži s korekcijskimi faktorji: 

– do 500 m2                                  1,0 

– razlika površine od 501–1000 m2            0,6 

– razlika nad 1001 m2                       0,2. 

3. Izven zgradbe je površina funkcionalne enote čista tlorisna površina vseh funkcionalno 
povezanih poslovnih prostorov (interna parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, 
površine, namenjene delavnicam na prostem, površine, namenjene začasnim in trajnim 
odlagališčem odpadkov, kamnolomi in peskokopi …), ki so namenjeni poslovni dejavnosti. 
    Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu, se štejejo tista zemljišča, na katerih so 
gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega 
gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso 
objekti gospodarske javne infrastrukture. 
    Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z 
veljavnim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in 
poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, 
šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih 
inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni 
za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in 
javne uprave. 

2. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje. 
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Videm, dne 4. novembra 2003. 

Župan 
    Občine Dobrepolje 
    Anton Jakopič l. r.  

 


