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PRILOGA 1
PREDLOG
Na podlagi 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/84,
32/85,33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97 ), v zvezi z 56. členom Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ) in 16. člena Statuta MONM (Uradni list RS, št.
7/13 ) je Občinski svet MONM na seji, dne _____________ sprejel naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Novo mesto

1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05- v nadaljnjem besedilu Odlok), se
spremeni 9. člen Odloka, tako, da se za zadnjim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki
glasi:
»Do sprejetja sprememb in dopolnitev Odloka o ZN BTC Češča vas se zaradi poplavnega
območja za 85 % zniža skupno število točk za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na zemljiščih parc. št. 1714 in 1715/2, obe 1447 k.o. Gorenja Straža.«

2. člen
10. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pri posameznih dejavnostih se pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
upoštevajo ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so
posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča.
Posebno pridobitno območje se nahaja v območju mesta Novo mesto in zajema objekte na
naslednjih ulicah: »Seidlova cesta od št. 1 do 5 in Seidlova cesta 50, Ljubljanska cesta od št.
22 do št. 47, Kočevarjeva ulica, Klemenčičeva ulica, Bučna vas 3b in 3c, Andrijaničeva cesta
1, Levičnikova cesta 4, Belokranjska cesta od št. 1 do št. 5, Avšičeva ulica 2a, Topliška
cesta od št. 1 do št. 2 in Topliška cesta 9, Ulica Slavka Gruma 7, Šentjernejska cesta 6 in
Otoška cesta 5.«
3. člen
V 11. členu Odloka se četrti odstavek spremeni tako, da po novem glasi:
» V območju mestnega jedra, ki je z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09) razvrščeno v enoto urejanja prostora z
oznako »NM/14 Historično jedro«, se za posamezne predele mestnega jedra s Sklepom o
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sprejme
občinski svet, lahko določi višje vrednosti točke za nezasedene poslovne prostore ali nižje
vrednosti točke za zasedene poslovne prostore.«

4. člen
14. člen Odloka, ki se nanaša na prijavo podatkov za odmero nadomestila in javljanje
kasnejših sprememb se dopolni tako, da se pred zadnjim odstavkom doda nov odstavek z
naslednjo vsebino:
»Ne glede na navedeno se pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko
uporabi javne podatke o nepremičninah iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan Mestne občine Novo mesto
Gregor Macedoni
Št.: 007-11/2014
Datum:

PRILOGA 2

Številka: 007-11/2014
Datum: 2.12. 2014

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM ODLOKA O
NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MESTNI
OBČINI NOVO MESTO

1. UVODNA POJASNILA IN ZAKONSKA PODLAGA:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) predpisuje Zakon o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. RS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in 24/92, 29/95, 44/97). Plačuje se od zazidanih
in nezazidanih stavbnih zemljišč na območjih mest in naselij mestnega značaja, na območjih,
ki so določena za stanovanjsko in drugo kompleksno graditev, na območjih, za katere je
sprejet prostorsko izvedbeni načrt in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim in
električnim omrežjem. Nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča se plačuje od
stanovanjskih površin in poslovnih površin, za nezazidana stavbna zemljišča pa se plačuje
od celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je s prostorskim izvedbenim
aktom določeno za gradnjo, če je zanj v skladu z določili 218. b člena Zakona o graditvi
objektov zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje
odpadkov ter dostop na javno cesto.
Nadomestilo se odmerja na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto (Ur.l. RS, št. 70/99, 21/01, 127/03, 31/05 in 102/05- v nadaljnjem
besedilu Odlok o NUSZ- v prilogi 2), sprejetega na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih, 5.
točke 179. člena Zakona o urejanju prostora in 218. člena Zakona o graditvi objektov. Odlok
o NUSZ, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel v letu 1999 je nadomestil
Odlok o NUSZ iz leta 1988.
Z Odlokom o NUSZ so določena območja za plačevanje nadomestila (razvidna iz grafične
priloge k Odloku), merila za določitev višine nadomestila in določanje vrednosti točk za
izračun nadomestila, znižanja odmere nadomestila zaradi motenj (hrup, smrad, prah in drugi
škodljivi vplivi), izjemno ugodne lokacije v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih
dejavnostih. Iz Odloka o NUSZ pa izhaja tudi, kako se vrši prijava podatkov za odmero
nadomestila ter izvaja odmera in plačilo nadomestila.
Med merili za določitev višine nadomestila se upošteva tudi opremljenost zemljišča s
komunalno infrastrukturo, lega in vrsta dejavnosti v povezavi z območjem plačevanja,
namembnost in smotrna raba stavbnega zemljišča.

Namen uporabe stavbnega zemljišča se točkuje glede na vrsto pozidave (stanovanjski
objekti, nezazidana stavbna zemljišča – fizične osebe ter nezazidana stavbna zemljišča –
pravne osebe) ter glede na območje, v katerem se nahaja.
Višina NUSZ se izračuna tako, da se za vsak posamezni primer v skladu z Odlokom o NUSZ
določi število točk in površino za odmero, zneski pa se pomnožijo z ustrezno višino vrednosti
točke, določeno s sklepom občinskega sveta v skladu s 13. členom Odloka o NUSZ.
Odločbe o odmeri NUSZ po določilih 404. člena Zakona o davčnem postopku izda davčni
organ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, ki veljata na 1.
januar leta, za katerega se določa NUSZ.
Zato je spremembe in dopolnitve odloka potrebno sprejeti po skrajšanem postopku, da bodo
stopile v veljavo do 1. januarja prihodnjega leta.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, prisilne izterjave, odpisa
zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec ni plačal v
predpisanem roku, se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
Pristojnost občine v skladu z zakonodajo in Odlokom o NUSZ je vodenje evidence podatkov
za odmero nadomestila in zavezancev za plačilo nadomestila ter preverba pravilnosti
podatkov pri obravnavanju pritožb (lastništvo, kvadratura, namen uporabe, komunalna
opremljenost, število točk in vrednost točke). S tem v zvezi občina na zaprosilo DURS podaja
tudi mnenja k pritožbam.
2. IZHODIŠČA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
Zadnje vsebinske spremembe in dopolnitve Odloka o NUSZ so bile sprejete v letu 2003, ko
se je odlok usklajeval z določili Zakona o graditvi objektov. Takrat so bila s spremembo 10.
člena Odloka o NUSZ na novo določena tudi posebno pridobitna območja, zaradi oživitve
mestnega jedra pa so bila v 11. člen odloka vnesena tudi določila, na podlagi katerih je
občinski svet lahko določil višje vrednosti točke za nezasedene poslovne površine na
območju mestnega jedra in za določena nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je v skladu
s prostorsko izvedbenimi akti občine možno graditi objekte.
V obdobju zadnjih nekaj let Odlok o NUSZ ni bil deležen večje pozornosti, saj so se izvajale
predvsem aktivnosti v zvezi z novo zakonodajo na področju davka na nepremičnine.
Ker je ustavno sodišče po presoji Zakona o davku na nepremičnine ponovno uvedlo odmero
nadomestila, je smiselno sprejeti določene spremembe in dopolnitve Odloka o NUSZ, s
katerimi bi:
- upoštevali spremembe pri razvoju mesta in s tem povezano opredelitev posebno
pridobitvenih območij za novo nastale trgovske centre, posamezne nove trgovine in
črpalke na območju mesta;
- v povezavi z oživitvijo mestnega jedra omogočili nižje odmere nadomestila za zasedene
poslovne površine v mestnem jedru;
- zaradi specifičnega primera v praksi določili znižanje odmere nadomestila za nezazidani
stavbni zemljišči parc. št. 1714 in 1715/2, obe k.o. Gorenja Straža, ki se nahajata na
območju Odloka o ZN BTC Češča vas, za katerega že poteka postopek sprememb in
dopolnitev prostorsko izvedbenega akta. Gre za robni pas zemljišč, ki je občasno delno
poplavljen, na katerih BTC kot znani investitor ne namerava realizirati pozidave.
Navedena problematika v sklopu reševanja pritožb je bila v preteklem letu izpostavljena
tudi na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto;
- določili, da se pri odmeri nadomestila v skladu z usmeritvami Ministrstva za finance lahko
uporablja podatke iz državnih evidenc, to je iz registra nepremičnin (REN), ki ga vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije. Gre predvsem za podatke o zazidanih stavbnih
zemljiščih oziroma neto tlorisnih površinah objektov iz uradnih evidenc, na podlagi katerih
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se bo lahko odmerjalo nadomestilo, ne glede na predhodno prijavo podatkov s strani
lastnikov nepremičnin ali zavezancev za plačilo NUSZ.
3. PREDLAGANE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
Glede na navedeno predlagamo spremembe in dopolnitve 9. 10., 11. in 14. člena Odloka o
NUSZ in sicer:
 s spremembami in dopolnitvami 9. člena Odloka o NUSZ predlagamo znižanje
odmere NUSZ za zemljišči parc. št. 1714 in 1715/2, obe k.o. Gorenja Straža na območju
ZN BTC Češča vas do sprejetja sprememb in dopolnitev Odloka o ZN BTC Češča vas,
tako, da se skupno število točk zniža za 85%;
 s spremembami in dopolnitvami 10. člena Odloka o NUSZ predlagamo spremembe in
dopolnitve pri določitvi posebno pridobitnih območij v zvezi s pridobivanjem dohodka v
gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča,
tako, da se med posebno pridobitna območja vključi tudi naslednje nove trgovine,
trgovske cente in črpalke in sicer:
o trgovski center Qulandija na Otoški cesti 5,
o nov trgovski center Mercator v Bršljinu na Ljubljanski cesti 47,
o novo trgovino Hofer na Andrijaničevi cesti 1,
o novo trgovino EUROSPIN na Avšičevi ulici 2a,
o trgovino TUŠ na Ulici Slavka Gruma 7,
o vrtni center Kalija in TOP Dom v Bršljinu na naslovu Bučna vas 3b in 3c,
o črpalko OMV na Levičnikovi cesti 4,
o črpalko Petrol na Seidlovi cesti 50 in
o črpalko Petrol na Topliški cesti 9.
Glede na navedeno se določilo 10. člena Odloka o NUSZ spremeni oziroma dopolni tako,
da po novem glasi:
»Posebno pridobitno območje se nahaja v območju mesta Novo mesto in zajema
objekte na naslednjih ulicah: »Seidlova cesta od št. 1 do 5 in Seidlova cesta 50,
Ljubljanska cesta od št. 22 do št. 47, Kočevarjeva ulica, Klemenčičeva ulica, Bučna vas
3b in 3c, Andrijaničeva cesta 1, Levičnikova cesta 4, Belokranjska cesta od št. 1 do št. 5,
Avšičeva ulica 2a, Topliška cesta od št. 1 do št. 2 in Topliška cesta 9, Ulica Slavka
Gruma 7, Šentjernejska cesta št. 6 in Otoška cesta 5.«
 S spremembami in dopolnitvami 11. člena Odloka o NUSZ predlagamo, da se poleg
možnosti sprejemanja višje vrednosti točke za zasedene poslovne površine na območju
mestnega jedra Občinskemu svetu omogoči tudi določitev nižje vrednosti točke za
zasedene poslovne površine na območju mestnega jedra. Hkrati pa se določila Odloka
uskladi z novo opredelitvijo območja mestnega jedra po določilih Odloka o občinskem
prostorskem načrtu.
 S predlagano dopolnitvijo 14. člena Odloka o NUSZ, ki se nanaša na prijavo podatkov
za odmero nadomestila, ki se glasi: »Ne glede na navedeno se pri odmeri nadomestila
lahko uporabi javne podatke o nepremičninah iz registra nepremičnin, ki ga vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije«, bo omogočeno, da se v skladu z usmeritvami
Ministrstva za finance podatke za odmero nadomestila zajema neposredno iz državnih
evidenc, to je iz registra nepremičnin (REN), ki ga vodi Geodetska uprava RS. Na ta
način se bo predvsem za zazidana stavbna zemljišča nadomestilo odmerjalo od površin
iz uradnih evidenc, ne glede na predhodno prijavo podatkov s strani lastnikov
nepremičnin ali zavezancev za plačevanje nadomestila.
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3. VPLIV NA PRORAČUN
Sprememba Odloka o NUSZ bo imela vpliv na povečanje prihodkov iz naslova nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča predvsem zaradi višje odmere nadomestila zavezancem v
novih posebno pridobitnih območjih.
Uvrstitev navedenih objektov v posebno pridobitna območja pomeni :
- cca. 40% povečanje odmere nadomestila za zunanjo trgovino, banke, zavarovalnice in
poslovne storitve ;
- cca. 30 % povečanje odmere nadomestila za gostinske storitve, turistično posvetovanje
in trgovino in
- cca. 20% povečanje odmere nadomestila za obrtno pridobitne storitve in popravila ter
osebne storitve in salone za nego.
Prihodke iz tega naslova, skupaj s predlaganim znižanjem odmere za nezazidana stavbna
zemljišča na območju ZN BTC Češča vas, ocenjujemo na cca 40.000 EUR.
Višje prihodke iz naslova odmere nadomestila zaradi zajemanja podatkov o površinah
objektov iz javnih evidenc, oziroma iz registra nepremičnin, je ob pripravi tega gradiva težko
oceniti. Poleg tega pa bo za to potrebna predhodna vzpostavitev povezave med registrom
nepremičnin RS in sistemom za vodenje podatkov za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto.
4. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Predlagamo, da Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme »Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Novo mesto» po skrajšanem postopku.
Glede na Zakon o davčnem postopku se pri odmeri nadomestila za prihodnje leto lahko
upoštevajo spremembe in dopolnitve, ki bodo stopile v veljavo do 1. januarja prihodnjega
leta. Navedeno določa 404. člen Zakona o davčnem postopku, iz katerega izhaja, da
»odločbe o odmeri nadomestila izda davčni organ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega
odloka in vrednosti točke, ki veljata na 1. januar leta, za katerega se določa NUSZ«.
Glede na navedeno predlagamo, da se »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto » sprejme
po skrajšanem postopku.
Pripravili:
Darja Plantan
Polona Lumpert Verček

Darja Plantan
VODJA URADA ZA DAVKE

Ana TOŠIĆ
V.D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
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