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OBRAZLOŽITEV  6.  TOČKE DNEVNEGA REDA 

 

 
PREDLAGATELJ: OU/ŽUPAN 
 
Vsebina: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za območje občine Tabor za leto 2019 
 
Skladno s 10. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
Občine Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 4/2017), vrednost točke za izračun 
nadomestila na območju občine Tabor sprejme Občinski svet občine Tabor do konca leta s 
sklepom. Če Občinski svet občine Tabor ne sprejme vrednosti točke za naslednje leto, se 
vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin za obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja. 
 
V 10. členu Odloka je navedena vrednost točke za leto 2018, ki je znašala 0,003726 EUR. 
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Tabor sprejme Sklep o vrednosti točke za določitev višine 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Tabor za leto 2019. 

Pripravila: 

Alenka Kreča Šmid 

  OBČINA TABOR 

  Župan 

  Anton Grobler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGA: 

- Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za območje občine Tabor za leto 2019 

 
 



 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za 
območje Občine Tabor (Uradne objave občine Tabor, št. 4/2017) ter 15. člena Statuta 
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15, Uradne objave Občine Tabor, št. 
3/2018) je Občinski svet Občine Tabor na …. redni seji dne, …………….sprejel  

 

S K L E P  
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

območje občine Tabor za leto 2019 

 

1. člen 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje 
občine Tabor v letu 2019 znaša ………..    EUR/ leto. 

2. člen 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2019 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 
 
Številka:  …….. ……                       
Tabor, …………….  
 
 
 
 

ŽUPAN  
     Občine Tabor 
   Anton GROBLER 

        
  

  
  
  
  

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505

