
 

OBČINA LAŠKO 

Oddelek za GJS, okolje in prostor 

Mestna ulica 2, 3270 Laško 

datum prejema napovedi:  
štev. prejem. vpisnika:  

 

NAPOVED ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ 

 

1. PODATKI O ZAVEZANCU – STARI PODATKI ( PREJŠNJI LASTNIK) 

 Podatki o prebivališču oziroma sedežu zavezanca 

Ime in priimek/naziv firme Naslov Pošta 
                  

Davčna številka:       EMŠO oz. matična št.:       

 

2. PODATKI O ZAVEZANCU – NOVI PODATKI ( NOVI LASTNIK) 

 Podatki o prebivališču oziroma sedežu zavezanca 

Ime in priimek/naziv firme Naslov Pošta 
                  

Davčna številka:       EMŠO oz. matična št.:       

       

Podatki o zazidanem stavbnem zemljišču se izpolnijo, za vsak samostojni objekt in ostala zazidana stavbna zemljišča  na 

različnih nahajališčih, na svojem obrazcu napovedi. (Po potrebi obrazec kopirajte!) 

 

I. PODATKI O ZAZIDANEM STAVBNEM ZEMLJIŠČU 

1. PODATKI O OBJEKTU                      

A. Status neposrednega uporabnika (ustrezno označite L=lastnik, N=najemnik, U=uživalec) in nahajališče objekta: 

Status Naselje Ulica HŠ  Dodatek hišni številki 
(a,b,c,..) 

L 
 
N 

 
U 

 
                          

 * če objekt nima hišne številke se izpolnijo podatki o naselju, ulici in obvezno katastrski podatki pod točko B1   

 

B1. Katastrski podatki o stavbnem zemljišču  

 

B2. Podatki o stavbi 

Katastrska občina                  in        parcelna številka Število etaž                                                        Tlorisna površina (m2)                                                                

                        

C. Drugi podatki o stavbi 

      

Leto zadnje 

obnove: 

      

Leto 

izgradnje: 

      

Material nosilne konstrukcije (označi):  

 <opeka>,   <beton >,   

 <kamen>,  <les>. 

  a. Namen uporabe stavbnega zemljišča (8.a člen Odloka) Uporabna tlorisna površina (m
2
) 

           Klet Pritličje 
Nadstropje 

      1            2           3           4            5            6           7            8 Mansarda 

1.   STANOVANJSKI OBJEKTI                                                           

2.   POSLOVNI OBJEKTI                                                             

3.   ZAPUŠČENI OBJEKTI                                                           

 Površina skupaj             
    

  
    

  
    

  
    

  
    

        
    

  
    

        

b. Komunalna opremljenost zemljišča (8. b člen Odloka)– dejanska priključitev (označi): 

 

 <kanalizacija>,  <razsvetljava>,  <elektrika>,  <telefon>,  <kabelska>, <plin>,  <smeti>,  

 <vodovod-javni>,  <vodovod-lastni>,  <cesta-asfalt >,  <cesta-makadam več kot 500m>. 

 

Opomba: 

 

      

 

 

 

 

 

 



D. Podatki, ki jih posreduje lastnik o najemnikih v objektu oz. najemnik o lastniku                      

  Podatki o prebivališču oziroma sedežu zavezanca 

Ime in priimek/naziv firme Davčna številka Naselje Ulica HŠ Dodatek hišni 

številki (a,b,…) 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
(Če zmanjka prostora za vpis se podatki o neposrednih uporabnikih vpišejo na prilogo- kopiraj tabelo!) 

 

2. PODATKI O OSTALIH ZAZIDANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČIH  

     (samo za zemljišča pri poslovnih in industrijskih stavbah*) 

 

B. Katastrski podatki o stavbnem  zemljišču C. Površina ostalih zazidanih stavbnih  zemljišč  

Katastrska 

občina 

Parcelna 

številka 

Naselje Ulica Hišna 

številka 

Ostala stavbna zemljišča Uporabna površina  
ostalega stavbnega 

zemljišča (m2)
 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

PRILOGE: 

 

Izjavljam, da so napovedani podatki resnični. 

 

V       , dne       

Žig           Podpis zavezanca oz. zakonitega zastopnika: 

  

 

 

 

NAVODILA ZA IZPOLNITEV NAPOVEDI 

 
Napoved je potrebno izpolniti s tiskanimi črkami. Vložiti jo mora lastnik ali uživalec stavb (namenjene za stalno ali  začasno bivanje, poslovno 

rabo ali zapuščene objekte), dela stavbe (vsakega  poslovnega prostora, stanovanja ali garaže, in sicer ločeno za vsak  gradbeni objekt 

posebej).  

Posamezni  podatki iz uradnih evidenc, ki so že vpisani  v obrazec  se dopolnjujejo oz. popravljajo v isti vrstici. 

Vsak zavezanec vpiše podatke za vsak stanovanjski ali poslovni  prostor, ki ga poseduje  na posamezen obrazec napovedi. Če zavezanec 

poseduje več objektov, po potrebi  obrazec za vsak dodaten objekt kopira oz. za  nov objekt izpolni samostojen list, ki se priloži napovedi.  

 

V rubriki »PODATKI O NEPOSREDNEM UPORABNIKU STAVBNEGA ZEMLJIŠČA« vpišite manjkajoče podatke (davčno številko in matično 

številko). Kot neposredni uporabnik je v napovedi naveden le eden izmed zavezancev (solastnik, najemnik), zato kot zavezanca vpišete nosilca 

gospodinjstva oz. tistega, ki bo zavezanec za plačilo celotnega NUSZ na prijavljenem stavbnem zemljišču. 

 

V rubriki »PODATKI O ZAZIDANEM STAVBNEM ZEMLJIŠČU« vpišete podatke  za lokacijo objekta na katerega se nanaša napoved.  

Pod točko 1: 

A    -  status neposrednega uporabnika (ali ste lastnik ali  uporabnik oz. najemnik)  

B1. - vpišete manjkajoče podatke v kolikor je to potrebno 

B2. - vpišete število etaž, tlorisno površino posamezne etaže 

C.   - pod: a.) vpišete ali se objekt  uporablja za stanovanjski ali poslovni namen oz. je objekt zapuščen. Površina vsake etaže  

(nadstropja) se  vpiše v ustrezno okence. Skupna površina je prevzeta iz podatkov katastra stavb, dejansko oz. popravljena 

skupna površina se vpiše v sivo obarvano sosedni stolpec.      

    b.) obkrožite dejansko priključitev 

D.   - v kolikor ste lastnik objekta in oddajate objekt oz. del objekta v najem vpišite naslov najemnika    

Pod točko 2: 

*Izpolnijo le zavezanci, ki imajo poleg poslovnega prostora tudi zemljišča, ki so  v skladu z 2. členom Odloka funkcionalno povezani   

  s poslovnim prostorom (ostala zazidana stavbna zemljišča) kot so pokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno. 


