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Predlogi

ureditve NUSZ v

Predlagamo da se pri pripravi no
i predlogi:

SZ v odlokih

1. Ureditev podatkov
1.1. Predlagamo, da se v
bvezna uporaba CC-SI klasifikacije
namenov rabe
namenov rabe zazidanih in nepozidanih stavbnih
ter stavb in delov stavb
objektov, UL RS 37/18)
1.2. D
podatkov
1.
(zbirka

evidenca podatkov za odmero nadomestila za

)

O

evidenci

V zbirki (evidenci) podatkov za odmero nadomestila
1. s

2. seznam nezazidanih

s
ki niso

od kat

3.

ki so v skladu z zakonom in
.

odlokom

2.
Ob
uprava pripravi
deli stavb z za
):
1.

tevilko
GURS

oziroma REN
be ni vpisan v kataster stavb

2.
3.

e
zgrajena stavba

4.
5.
6.
ine
7. povr
- za poslovne stavbe oziroma poslovne prostore neto tlorisna povr na prostorov
(gradbena parcela
oziroma
stavbe)
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-

podatki o legi in obliki
, na katerem je zgrajena stavba in
gradnjo, v primeru,
8. dejanska raba stavbe oziroma dela stavbe
9. dejanska in namenska raba zazidanega ali nezazidanega stavbnega zeml
10.
11. komunalna opremljenost zazidanega in nezaz
12. drugi p
uradnih evidenc / REN GURS
13.
upravljalca.

knjige in drugih

3.
tev nep

ila)

1.

a se
o
o
o p

stoji stavba, ki ga sestavljajo ena
, kot gradbena parcela oziroma
zazidanega stavbnega ze
,
.

2.
o
o vrste komunalne opreme, s k
zgrajen
o prostorska enota iz prostorskega izvedben
o p
klasifikaciji.

nadomestilo, glede na namen rabe po Uredbi o enotni

4.
(

)

1.
a stavb
2.
GURS
3. Evidence
, vzpostavljen
4. regi
5. podatkov
dovoljenjih
6. centralnega registra prebivalstva
7. poslovnega registra Slovenije
8. katastra komunalne infrastrukture pristojnega ministrstva in lastnega katastra komunalne
infrastrukture
9. iz drugih javnih zbirk podatkov.
h, evi
n GURS ali drugi
podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, jih lahko pridobi sama z metodami in tehnikami
inventarizacije prostora ter z v
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Metode in tehnike inventarizacije prostora so terenski ogledi, geodetske izmere in interpretacija
strokovnih geodetskih podlag.
5.
dmet o
Upravni

o neprem
orabi podatek oz. podatke, ki niso prevzeti iz uradnih javnih evidenc,

zavezanec ni lastnik
z metodami terenskega preverjanja dejanskega
izvedenca
na

-

osredovati tako zbrane podatke zavezancu
ilo NUSZ in ga obvestiti, da lahko v roku, ki ne
na poslane podatke ali pa zahteva, da se opravi ustna obravnava

in lastniku

pred upravnim organom.
V primeru, da zavezanec ali lastnik zahteva ustno obravnavo, je upravni org
dni opraviti ustno obravnavo z vabilom zavezancu in lastnik
a ni za
pravilih upravnega postopka. Zave
ustne obravnave pred

topku

6.
Pravica do ugovora
Lastnik ali zavezanec
podatkih za odmero nadomestila

po prejemu obvestila o
ovor glede pravilnosti podatkov o predmetu odmere in o

Ugovor lahko zavezanec ali lastnik poda tudi na zapisnik pri upravnem organu, ki mu je poslal
obvestilo.
7.

Upravni organ na
vora lahko:
- delno ali v celoti ugodi ugovoru ter spremeni podatke o odmeri za odmero nadomestila
- zavrne ugovor.
V primeru delne ali celotne zavrnitve ugovora upravni
ni zavezanec, pravico do prit
je v
i.
n ne odlo
upan

8.
(terenski ogled in geodetska izmera)

hko v primeru dvoma ali
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pr

.
iroma upravnika stavbe

o terenskem ogledu ter uporabi drugih metod inventarizacije prostora.

9.
(interpretacija strokovnih geodetskih podlag)
Strokovne geodetske podlage so podatki daljinskega zaznavanja, podatki topografsko-kartografskega
sistema in podatki osnovnega geodetskega sistema, ki jih
10.
(

)
mniku

V primeru
kateregakoli solastnika ali skupnega lastnika.
popolne podatk

ka.
ranju spremembe podatkov na
seznamu iz 1. teze in sicer v elektronski obliki.

11.
(sprememba podatkov v zbirki podatkov seznamu na predlog lastnika, uporabnika, najemnika
ali upravnika)
Sprememba podatkov o podatkih za odmero nadomestila na zahtevo zavezanca
Zavezanec
upravni organ o vsaki spremembi glede podatkov, ki so osnova za
odmero nadomestila, zlasti pa o spremembah:
upravljalec ali drug uporabnik).
organ najkasneje v roku 30 dni po
, dnevu
sklenitvi najemne ali druge pogodbe).
V primeru, da za
i
avnega or
spremembo podatkov v naknadnem roku 30 dni.
Sprememba podatkov po uradn
ni organ na podlagi preverjanja podatkov v uradnih javnih evidencah,
terenskega preverjanja podatkov ali prijave pristojne
rostorskih ak
skladno z ZUreP-2 (Evidenca
Evidenca
se
spremenili podatki o nepre
vpisani v Evidenci podatkov za odmero nadomestila, upravni
organ po ura
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je zavezancu in lastniku,
obvestilo o spremembi podatkov za odmero nadomestila.
V primeru ugovora zavezanca oziroma lastnika upravni

12.
(druga dokumentacija za vpis ali spremembo podatkov)
La

i podatkov seznamu iz 1.
dovoljenje in uporabno dovoljenje za stavbo,
projektno dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in
uporabnega dovoljenja (PID), na podlagi katere dokazuje tudi p
tavbe. Lastnik lahko zahtevi za vpis ali spremembi podatkov o n
a s podro

13.
tila)
Kot po

i
atastra in katastra stavb oziroma REN GURS.

Kot p

se v seznamu
p
o nadomestila in podatk
ini stanovanjskih ali poslovnih
prostorov v najemu in datum nastanka obv
K
i
ravnih osebah, ki imajo v stavbi ali delu stavbe prijavljeno
JPES).
l
podatek o lastniku parcele iz zeml
ige in podatek o lastniku stavbe ali dela stavbe v katastru
ali stavbe ali dela stavbe neznan ali je ne
ko
teze za namene odmere nadomestila na podlagi podatkov iz
javnih in drugih zbirk podatkov oziroma na podlagi terenskega ogleda.
V seznamu iz 1. teze
ne kot zavezanc
pridobitelj lastninske pravice to s
kopijo pravnega posla ali sod
avico vpisa lastninske
V seznamu iz 1. teze
ali
prijavitelj spremembe
podatka o najemniku ali uporabniku iz
ost
nadomestila novega najemnika ali uporabnika in datum nastanka obveznosti
nadomestila. V prime
emnika ali uporabnika se z dnem
vpisa podatka
vede sprememba
uporabnika na novega zavezanca.
14.
(javna razgrnitev seznamov podatkov)

odmero nadomesti
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nim obvestilom

, ki obsega vse podatke iz 2. teze.
, se ne objavi podatkov o zavezancih
pravnih osebah.
Vsak zavezanec ima pravico v roku 30 dni po prejemu obvestila o podatkih iz seznama, ki vsebuje tudi
e leto po posameznih osnovah iz odloka in
podatkih iz seznama,
isni ugovor na podatke iz seznama ali na zapisnik pri pristojnem
anu, ki vodi seznam podatkov.
V se

15.

tojen za vodenje seznama podatkov za odmero nadomestila
sprejme ugovor zavezanca in spremeni podatke v seznamu delno ali v celoti, obvesti o tem v roku 30
dni zavezanca.
V primeru, da pristoj
nca za
sprememb
nom o
upravnem postopku. Prot
e
pre
upravnem sporu.
16.
(javnost zbirke podatkov)
Podatki iz zbirke podatkov

seznamov iz 1. teze in podrobni poda

Na zahtevo

so
a zagotoviti varstvo osebnih

na zagotoviti pisni izpis iz zbirke podatkov seznama za

17.
(podrobnej

ede

z odlokom ured

in objave zbirke podatkov iz 14.

l.

2. Merila za odmero nadomestila
(

)

1. Razmerje med nadomestilom za zazidana stav
(ZZZSN) v enaki coni

za poslovne (ZZZPN) in
.

Opomba: S tem razmerjem bi omejili obremenitev ZZZPN na kvadratni meter, ki je sedaj tudi 50-krat
tako visoka kot je obremenitev za stanovanjske n
tevali d
dogovorjeno razmerje iz
=5.
2. Razmerje med nadomestilom zazidanih
(NSZ)

in nezazidanih stavbnih

Opomba: S tem razmerjem se omeji pr
, kar je nesorazmerno. Navedeno razmerje pomeni, da
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obremenitev NSZ ne bi presegala 20 % obremenitve ZSZ. Razmerje velja tako za poslovne in
stanovanjsk
opremljenost.
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