
Na podlagi 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter 
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 218., 218. a – d členov Zakona o graditvi objektov ZGO-
1(Uradni list RS, št. 110/02, 30/04) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list 
RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na svoji 8. izredni seji dne 
3.6.2004 sprejel 
 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

v Občini Šmartno pri Litiji 
 
 
 

1. člen 
Črta se 3. odstavek 3. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:  
»Stanovanjska površina je čista tlorisna površina vseh stanovanjskih in pomožnih prostorov, 
ter vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s stanovanjskim objektom.« 
 

2. člen 
v 3. členu se spremeni 2. točka, ki se na novo glasi: 
»Šteje se, da so kot zazidana stavbna zemljišča določene tiste zemljiške parcele ali njihovi 
deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi 
katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne 
infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami tega zakona 
določene kot gradbene parcele. 
Če zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma njihovi deli še niso določeni kot 
gradbene parcele, pridobijo takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega 
stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji, izdano v skladu z določbami 215., 
216. oziroma 217. člena zakona o graditvi objektov ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, 
izdano za objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno. 
Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka, se površina parcel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje 
površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne 
infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5, šteje kot površina nezazidanega stavbnega 
zemljišča, vendar samo, če takšen preostali deli takšnih zemljiških parcel hkrati izpolnjujejo 
tudi pogoje iz prvega odstavka tega člena.« 
 
 

3. člen 
Spremeni se 4. člen, ki se na novo glasi: 
»(1) Šteje se da so  kot nezazidana stavbna zemljišča določene tiste zemljiške parcele, za 
katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene 
vrste objekta iz tretjega odstavka 218. člena zakona o graditvi objektov, če je za njih 
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov 
ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z odlokom o 
nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega 
zemljišča. 
 
(2) Šteje se da so za zemljiške parcele nezazidanih stavbnih zemljišč zagotovljena oskrba s 
pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno 
cesto, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet državni ali občinski lokacijski načrt. Če je 
za območje, na katerem ležijo zemljiške parcele, sprejet občinski prostorski red, se šteje, da 
je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje 
odpadkov, če imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je 
tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje 



in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih 
naprav. 
Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z lokacijskim 
načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin: 
1. če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede 
sanacija tako, da se namenijo za gradnjo; 
2. če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na 
njih še ni začelo; 
3. če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z lokacijskim načrtom določeno, da se 
po opustitvi izkoriščanja 
izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska 
zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.« 
 

4. člen 
Na koncu 8. člena se dodata nova odstavka, ki se glasita: 
»V primeru nelegalne gradnje plačevanje nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega 
zemljišča ne vpliva na njeno legalizacijo oziroma na izdajo in izvršitev inšpekcijskega ukrepa 
po določbah tega zakona. 
Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča preneha, ko 
se stavba oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega dovoljenja, odstrani in 
vzpostavi prejšnje stanje in ko investitor oziroma lastnik zemljišča, na katerem je stala takšna 
stavba oziroma del stavbe, to dejstvo sporoči občini, hkrati pa se uvede obveznost 
plačevanja nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, če leži takšno 
zemljišče na območju, za katerega je občina določila, da se na njem plačuje takšno 
nadomestilo. Če pa se za stavbo oziroma del stavbe, ki je bil zgrajen brez gradbenega 
dovoljenja, pridobi gradbeno dovoljenje oziroma se takšna gradnja legalizira, se takšna 
gradnja ne šteje za novo gradnjo in se zato s plačevanjem nadomestila za uporabo 
zazidanega stavbnega zemljišča nadaljuje.« 
 

5. člen 
Briše se 4. alinea prvega odstavka 13. člena. 
 

6. člen 
Spremeni se 16. člen, ki se glasi: 
»Višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se določi tako, da se skupno število 
točk določenih po merilih iz tega odloka pomnoži s površino nezazidanega stavbnega 
zemljišča, korekcijskim faktorjem 0,05 in z vrednostjo točke.« 
 

7. člen 
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
 
Številka: 462-01/2003 
Šmartno pri Litiji, dne 4.6.2004 
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