
  

 

 

  

 

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA i 

 

1. VLAGATELJ 

Ime in priimek ali naziv družbe:   ___________________________________________________ 

Naslov ali sedež družbe:                  ___________________________________________________ 

Elektronski naslov:                          ___________________________________________________ 

Telefon:                                          ___________________________________________________ 

EMŠO/matična številka:                    __________________________________________________ 

Davčna številka:                             ___________________________________________________ 

 

2. OPROSTITEV PLAČILA UVELJAVLJAM ZARADI (ustrezno označite z X): 

  Socialna pomoč: stalna oprostitev 

  Elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz): oprostitev za določen čas 1 leto 

  Zgradil ali kupil poslovno ali proizvodno stavbo: 

1. leto – 100 % oprostitev 

       2. leto – 50% oprostitev 

3. leto – 25 % oprostitev 

  Stalno zaposlil nove delavce iz matične Občine (5 letna oprostitev): 

       1-5 novo zaposlenih – 25% oprostitev 

       6-10 novo zaposlenih – 50% oprostitev 

       11-20 novo zaposlenih – 75% oprostitev 

       21 in več novo zaposlenih – 100% oprostitev 

  Novogradnja: 5 letna oprostitev 

 

PRILOGA: 

- Kopija potrdila o stalnem prebivališču ali kopija osebnih dokumentov na naslovu 

novogradnje, za katero se uveljavlja oprostitev. 

Podatke izpolni občina 

Datum prejema: …………………........ 

Številka zadeve: ………………........... 

Sig. znak:           …………………...…. 

Priloge:              …...………………..... 



Odločbo (ustrezno označite z X): 

      Pošljite podpisano z elektronskim podpisom na zgornji elektronski naslov, 

      pošljite po pošti na zgornji naslov. 

 

Datum: __________________               žig               Podpis vlagatelja:  ____________________ 

                                                      (za pravne osebe)                                        

 

Upravna taksa: Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – 

ZFRO) se plača upravna taksa po tarifni številki 1 in 3, v višini 22,60 EUR. Dokazilo o plačilu 

upravne takse je potrebno priložiti k vlogi. Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks 

oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila. 

 

Upravno takso je potrebno plačati na TRR Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 

številka računa: SI56 0137 3573 0309 186, sklic: SI11 76724-7111002-2022, koda namena: 

OTHR, namen plačila: Plačilo upravne takse 

 

 

 
i Pravna podlaga: Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/03 

in 6/05) 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287

