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O B Č I N A 
SLOVENSKA BISTRICA 
O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 
 
ZADEVA:  Uskladitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2015 
 
 
I. PREDLAGATELJ 

 
Župan dr. Ivan ŽAGAR 
 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
 
Odbor za gospodarstvo in proračun 
 

III. VRSTA POSTOPKA 
 
Enofazni 
 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM 
 

 Statut občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/2010) 

 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03) 

  



V. NAMEN IN CILJ PREDLAGANEGA SKLEPA 
 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Slovenska 
Bistrica v 19. členu določa, da občinski svet občine Slovenska Bistrica določi vrednost 
točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 20. marca za tekoče 
leto. 
Vrednost točke za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče je enaka. 
Skladno z določbami Zakona o javnih financah je Ministrstvo za finance občinam 
posredovalo temeljna ekonomska izhodišča in izračune primerne porabe, ki služijo kot 
izhodišče za pripravo občinskih proračunov za leto 2015. 
Kot izhaja iz gradiva Statističnega urada RS povprečna letna rast cen do novembra  
2014 znaša 0,2 %. 
Zato predlagamo povečanje vrednosti točke za leto 2015 na višino 0,0022196 EUR/m2, 
kar predstavlja 0,2 % povečanje izhodiščne vrednosti točke določene za leto 2014 v 
višini 0,0022152 EUR/m2. 
 

VI. FINANČNE POSLEDICE 
 

S povečanjem vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
za 0,2 % se predvideva okvirno povečanje prihodkov v proračunu za 2.500,00 EUR iz 
naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 
 

VII. PREDLOG SKLEPA 
 
V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o 
njem razpravlja ter sprejme 
 

SKLEP 
 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
občine Slovenska Bistrica za leto 2015 za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča 
znaša 0,0022196 EUR/m2. 

 
 

Pripravila: 
Nežka JURIČ, univ. dipl. inž. kmet. 

Mag. Monika KIRBIŠ ROJS, 
Vodja Oddelka za gospodarstvo 

 
 

Priloga: 
-Predlog sklepa o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju občine Slovenska Bistrica za leto 2015. 



 
 

O  B  Č  I  N  A 
SLOVENSKA BISTRICA  
O  b  č  i  n  s  k i   s  v  e  t 

 
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 12,   fax: + 386 2 / 81 81 141,   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 
uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 
 
Na podlagi 16. člena statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/2010) in 19. 
člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 29/96 in 73/03) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 
svoji 2. redni seji dne 18.12.2014, sprejel  
 
 
 

S K L E P 
O NOVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE 
SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2015 

 
 
 

1. člen 
 

 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Slovenska Bistrica za leto 2015 znaša 0,0022196 EUR/m2. 
 
 

2. člen 
 
 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 
pa se od 1. januarja 2015. 
 
 
Številka: 
Slovenska Bistrica, dne  
 
 

Dr. Ivan ŽAGAR 
župan 

Občine Slovenska Bistrica 


