Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS št. 18/84,
32/85 in 33/89), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS št. 44/97),
Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za
uporabo stavnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS
št. 16/86), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96- odl. US, 35/97, 73/97- odl. US, 87/97,
73/98, 31/00 in 24/01), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002)
ter 5. in 12. člena Statuta občine Naklo (Uradni list RS, št. 58/07) je Občinski
svet občine Naklo, na svoji 17. seji, dne 21.05.2009 sprejel
ODLOK
o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo

1. člen
Za 25. členom se doda novo poglavje VIII. NADZOR in nov 26. člen, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb 25. člena tega odloka izvaja občinska inšpekcija Občine
Naklo, nadzor določb ostalih členov pa pristojna služba Občine Naklo, v kolikor zakon ne
določa drugače.
V primeru, ko zavezanec ne izvrši določbe, izdane na podlagi prvega odstavka tega člena, v
roku, določenem v odločbi, občinski inšpektor lahko odredi prisilno izvršitev odločbe na
stroške zavezanca.«
2. člen
Dosedanje poglavje VIII. KAZENSKE DOLOČBE, se spremeni v poglavje IX. DOLOČBE
O SANKCIJAH .
Dosedanji 26. člen se spremeni v 27. člen.
V prvem odstavku tega člena se nadomesti besedilo »Z denarno kaznijo 250.000 SIT se
kaznuje« z besedilom »Z globo 1.100 € se za prekršek sankcionira«.
Prvi alineji prvega odstavka tega člena se na koncu besedila doda besedilo »(1. odstavek 25.
člena)«.
Drugi alineji prvega odstavka tega člena se na koncu besedila doda besedilo »(2. odstavek 25.
člena)«.
Doda se nov drugi odstavek z besedilom »Z globo 500 € se sankcionira samostojni podjetnik
posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 1. odstavka
tega člena.«
Dosedanji drugi odstavek tega člena se spremeni v tretji odstavek in v njem se nadomesti
besedilo »Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje« z besedilom »Z globo 750 € se
sankcionira«. Besedilo »1. in 2. alineje prvega odstavka« se nadomesti z besedilom »1.
odstavka tega člena«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi »Z globo 350 € se sankcionira tudi odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena.«

Dosedanji tretji odstavek se spremeni v peti odstavek in nadomesti se besedilom »Z denarno
kaznijo 40.000 SIT pa se kaznuje fizična oseba« z besedilom »Z globo 200 € pa se
sankcionira posameznik«. Besedilo »1. in 2. alineje prvega odstavka tega člena.« se
nadomesti z besedilom »1. odstavka tega člena.«.
3. člen
Dosedanje poglavje IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se spremeni v poglavje
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE.
Dosedanji 27. člen se spremeni v 28. člen.
Dosedanji 28. člen se spremeni v 29. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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