
  
OBČINA LAŠKO 

ŽUPAN 
Mestna ulica 2, 3270 Laško 

Številka: 422-02/2010 
Datum:   24.11.2010 
 

O B Č I N S K I  S V E T 
 
Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo 
 
ZADEVO: PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO 

NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2011  – 
skrajšani postopek 

 
Gradivo pripravil: Urad za GJS, okolje in prostor 
 
Predstavnik predlagatelja na seji: Luka Picej, vodja oddelka za okolje in prostor 
 
Gradivo so obravnavali:  -  Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti 
            -  Odbor za gospodarski razvoj občine  
 
Pristojnost in pravna podlaga: 
• 21. člen Statuta Občine Laško (Ur. l. RS, št. 99/07, 17/10) 
• 107. člen Poslovnika občinskega sveta občine Laško (Ur. l. RS, št. 2/08), 
• Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 114/03, 

1/05, 99/07) 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Laško sprejema predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011, po skrajšanem postopku. 
 
Obrazložitev: 
Zaradi spremembe indeksa življenjskih stroškov oz. stopnje infracije ki jih je objavil Statistični 
urad Republike Slovenije za čas v obdobju Oktober 2009 in oktober 2010, predlagamo da se 
poveča  vrednost točke v letu 2010 za 2,0%.  
V letu 2010 je bilo izstavljenih 4868 odločb fizičnim osebam v višini 349.878,05€, pravnim 
osebam pa 104 odločb. Pravnim osebam je bil skupaj odmerjen znesek v vrednosti 
556.989,93€. Vrednost točke v letu 2010 za fizične osebe je znašala 0,0159€, za pravne osebe 
pa 0,0265€. V primerjavi z letom 2009 se vrednost točke v letu 2010 ni povišala. 
 
 
  ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
  Franc ZDOLŠEK 
 
Priloga: 
• Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča za leto 2011 
 
 



 
Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 
(Uradni list RS, št. 114/03, 1/05, 99/07) in 21. člena Statuta Občine Laško (UPB, Uradni list RS, 
št. 99/07, 17/10), 107. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. List RS, št. 2/2008) je Občinski 
svet občine Laško na __. redni seji dne _____2010 sprejel 
 
 
 
 
 

SKLEP 
o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

leto 2011 
 
 

I. 
 

Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško za leto 
2011 znaša za stanovanjske površine 0,0162 € in poslovne površine   0,0270 €. 
 

II. 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1.1.2011. 
 
 
 
 
Številka: 422-02/2010 
Laško, dne _____________ 
 
 

         ŽUPAN OBČINE LAŠKO 
                                                                                         Franc ZDOLŠEK 
 
 
 
 
 
 
 
 


