VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA
ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠA PO
ODLOKU O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
(Uradno glasilo ZSO št. 7/98, 5/03, 12/03 in 12/05)
ZAVEZANEC:……………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(ime in priimek)
Naslov zavezanca:………………………………………………………………………………………………………..………………………
(kraj, ulica, hišna številka, pošta)
Naslov objekta ali stavbnega zemljišča:……………………………………………………………………………….……………
(kraj, ulica, hišna številka, pošta)
Vlogo za oprostitev dajem iz naslednjega razloga (ustrezno obkrožite):
•

•
•

•

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti
občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja ali družinske stanovanjske hiše ali
neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah zakona o stavbnih
zemljiščih. Pet letna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v
stanovanje in stanovanjsko hišo.
Datum vselitve:______________________
Nadomestila so oproščeni občani, ki jih prizadane škodni dogodek iz razlogov višje sile
(poplava, potres, požar in podobno) do odprave posledic, pravilo največ do pet let.
Datum škodnega dogodka: ______________________
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so prejemniki stalne oblike materialne in
družbene pomoči, upokojenci, ki prejemajo varstveni dodatek, osebe, ki pridobivajo polni
invalidski dodatek po zakonu o vojaških invalidninah ter udeleženci NOV, ki prejemajo
občinsko priznavalnino ali varstveni dodatek.
Datum začetka prejemanja pomoči:______________________
Plačila nadomestila je lahko oproščena tudi oseba, ki živi v slabih premoženskih razmerah in
katere skupni letni dohodek ne presega 60 % povprečne čiste plače delavcev v gospodarstvu
Republike Slovenije v preteklem letu in občan, ki živi v družinski skupnosti, v kateri letni
dohodek vseh družinskih članov skupnosti ne presega višine povprečne plače zaposlenih
delavcev v gospodarstvu v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Opomba:
Zahtevo za oprostitev ali delno oprostitev nadomestila, mora udeleženec vložiti do zadnjega dne v
mesecu izdaje odločbe za tekoče leto na Občino Gornji Grad.
Oprostitve uveljavljajo upravičenci na podlagi potrdila, ki ga izda komisija za stavbna zemljišča.
Priloge (fotokopija ustrezne priloge glede na zgoraj obkroženi razlog za oprostitev plačila):
-

____________________________________________________________________________

Datum: _______________

Podpis vlagatelja:_______________________

