
 

 

           
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 
2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21 in 172/21), Odločbe Ustavnega 
sodišča št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14), v skladu s VI. 
poglavjem 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, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) 
in na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica, (Uradni list RS, št. 13/12, 
18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. novembra 
2021 sprejel 
 

O D L O K 
o dopolnitvah Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

Mestni občini Nova Gorica 
 

1.  člen 
 
V Odloku o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 79/17, 184/20) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi: 
 
            »7.a člen 
 
Ne glede na  določbe iz 5. do 7. člena tega odloka občina pridobiva podatke o površini in 
namenu nepremičnine za potrebe odmere nadomestila iz tistih uradnih evidenc, ki so 
vzpostavljene z veljavnimi predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin.«. 
 

2.  člen 
 

Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi: 
 

»11.a člen 
 

Ne glede na 11. člen tega odloka občina pridobiva podatke o namenu uporabe  
zazidanega stavbnega zemljišča iz uradnih evidenc, ki so vzpostavljene z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo kataster nepremičnin. V kolikor v evidenci, iz katere se pridobi podatek 
o dejanski rabi le-ta ni identičen namenu uporabe, kot je določen v 11. členu tega odloka, 
se slednjega smiselno pretvori, pri tem pa upošteva povezavo s CC-SI klasifikacijo vrst 
objektov.«. 
 
KONČNA DOLOČBA 

3.  člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne  s 1. januarjem  2022.  
 
 
Številka: 007-006/2017-16 
Nova Gorica, 18. novembra 2021 
         dr. Klemen Miklavič 
                   ŽUPAN 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1984-21-0089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1992-01-1253
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0832
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