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PREDLOG SKLEPA :
Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 76/16 – odl. US), prve alineje 41. člena 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 in
101/13 – ZDavNepr) in 16. člena Statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 14/10, 8/11 in
31/17) se sprejme Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Lenart, kot je predložen.

Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2018 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 76/16 – odl. US), prve alineje 41. člena 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 in
101/13 – ZDavNepr), in 16. člena Statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 14/10, 8/11 in
31/17) je občinski svet Občine Lenart na svoji ___. redni seji dne _________________ sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA
O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
V OBČINI LENART
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lenart (MUV št. 8/2018) se
spremeni 10. člen, tako da se glasi:
Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na prostem, peskokopi, glinokopi,
površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov in obrati za zbiranje in obdelavo
odpadkov ali odlagališča odpadkov se točkujejo po naslednji tabeli:
Vodna zajetja, glinokopi.
Odlagališča nevarnih odpadkov.
Obrati in drugi prostori, stavbe, dvorišča ipd. za zbiranje, obdelavo,
skladiščenje in odlaganje odpadkov.
Bencinski servisi.
Parkirišča, nepokrita skladišča, gostinski vrtovi, delavnice na prostem.

100/t/m2
3000/t/m2
2000/t/m2
4000/t/m2
200/t/m2

Površine peskokopov in glinokopov, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin.
Površine določi občinski urad na osnovi dovoljenja za izkoriščanje rudnih.
Površine za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče
bencinskega servisa, kjer se opravlja točenje goriva.
Površine obratov za zbiranje in obdelavo odpadkov in odlagališča predstavljajo celotno
funkcionalno zemljišče odlagališča in celotno funkcionalno zemljišče obratov za zbiranje,
obdelavo in skladiščenje odpadkov.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem
vestniku in se začne uporabljati s 01.01.2020.
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Lenart, dne
mag. Janez KRAMBERGER, dr.vet.med.
Župan

Obrazložitev
Občina Lenart je lani sprejela novi Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/2018), ki ga je morala uskladiti z novo
zakonodajo - pravno podlago, z novo klasifikacijo dejavnosti itd. Točke glede opremljenosti
stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugi napravami ter točke glede dejavnosti in namena
uporabe se s tem odlokom niso spreminjale.
Sedaj pa predlagamo spremembo oziroma dopolnitev Odloka in sicer v 10. členu, ki
opredeljuje površine, ki so potrebne za opravljanje določenih dejavnosti oziroma se na njih
vrši dejavnost.
Dodali smo površine za obrate in druge prostore, stavbe, dvorišča ipd. za zbiranje, obdelavo
in odlaganje odpadkov. Predlaga se število točk in sicer 2000/m2.

