OBČINA JEZERSKO
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, fax. 04/25 45 111
obcina@jezersko.si

VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA
NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA (NUSZ)
ZA PRVIH 5 LET PO VSELITVI
OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU
Ime in priimek oziroma naziv:
Naslov:
EMŠO:
Davčna številka:
Telefonska številka:
E-mail:
Datum prijave stalnega prebivališča v
hiši/stanovanju:
Datum vselitve v hišo/stanovanje:

Skladno s 15. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Jezersko prosim
za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi
na lokaciji:
_________________________________________________________________________
(naslov)

Sorazmerni delež stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča (komunalni prispevek):
a) sem plačal/a po odločbi št. _________________________ z dne ____________________; (Priloga 1)
b) je vključen v ceno objekta, ki sem ga odkupil/a od investitorja _______________________________
po pogodbi št. _________________________ z dne ____________________. (Priloga 1)
Datum prijave stalnega prebivališča v novi hiši/stanovanju: ____________________. (Priloga 2)

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja:

6. alineja 2. odstavka 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Jezersko (Uradni
vestnik Občine Jezersko, št. 10/2014 s spremembami in dopolnitvami)
»Zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko
stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni
prispevek. 5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva vložitve
popolne vloge, razen v primeru, ko je bila popolna vloga vložena po izdaji odločbe o odmeri nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča – v tem primeru se oprostitev upošteva s 1.1. naslednjega leta.«. Oprostitev velja
samo za stanovanje ali hišo, za katero je zavezanec podal utemeljeno vlogo za oprostitev.«

Priloge k vlogi (ustrezno obkrožite):
1. Dokazilo o plačanem komunalnem prispevku (če ste bili investitor) oziroma pogodbo o nakupu
hiše/stanovanja (če ste kupili že zgrajen, a še nevseljen objekt);
2. Potrdilo o prijavi stalnega prebivališča (to prilogo si lahko upravni organ pridobi sam neposredno od
pristojnih državnih organov);
3. Potrdilo o plačani upravni taksi - Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS
št. 106/2010-UPB 5) v višini 22,66 EUR.

