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Številka: 007-8/2019 
Hrastnik, 19. 12. 2019 

OBČINSKI SVET 
OBČINE HRASTNIK 
 
 

 

ZADEVA:  AMANDMA k predlogu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Hrastnik za drugo obravnavo, številka 007-8/2019, z dne 9. 12. 2019 
 
 
K 14. členu 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 

»(2) Vrednost točke za odmero nadomestila iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko do 

konca leta za naslednje leto spremeni na predlog župana s sklepom Občinskega sveta 
Občine Hrastnik.« 

 
Obrazložitev:  
 
Z amandmajem se nedvoumno določa uporaba izhodiščne vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz prvega odstavka 14. člena tudi za prvo leto 
uporabe odloka, to je leto 2020, ter s tem odpravlja ugotovljena pravna praznina. V prvotno 
predlagani vsebini bi bilo mogoče drugi odstavek 14. člena namreč razumeti tudi na način, 
da se letna vrednost točke za odmero nadomestila tudi za leto 2020, ki predstavlja 
izhodiščno oziroma prvo leto odmere nadomestila na podlagi predlaganega odloka, za 
katerega je vrednost točke določena že s samim odlokom, določi na predlog župana s 
sklepom Občinskega sveta Občine Hrastnik. Določitev izhodiščne vrednosti točke v prvem 
odstavku tega člena bi bila v takem primeru brez pravnega učinka in v nasprotju z namenom 
pripravljavca predpisa. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da amandma k predlogu Odloku o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik za drugo obravnavo obravnava in 
sprejme.  

 
 
 
                                                                                ŽUPAN OBČINE HRASTNIK                                                                                  
                                                                                           Marko FUNKL    
 

http://www.hrastnik.si/


OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 007-8/2019 
Datum:  
 
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18, 19/19), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 
32/85-popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92-Odl. US, 44/97-ZSZ, 101/13-ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218. člena 
in 218a. do 218d. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS. št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Hrastnik 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Zasavja, št. 
28/2017) je Občinski svet Občine Hrastnik na …. redni seji dne …………. sprejel naslednji 

 
 

S K L E P  
 

I. 

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel amandma k 14. členu predloga Odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik. 
 

II. 

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel 14. člen predloga Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik. 
 

III. 

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Hrastnik in ga sprejel. 
 

IV. 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hrastnik se objavi v Uradnem vestniku Zasavja. 
 
 

V. 

Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
                            ŽUPAN  
                                                                                    OBČINE HRASTNIK 
                  Marko FUNKL                  
 
 
 
 
              
Vročiti: 
1. Občinski svet Občine Hrastnik; 
2. Oddelek za prostor, okolje in gospodarske javne službe. 
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