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7) 
 

V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 

Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Bled za leto 2008. 

 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala  Saša Repe, vodja odd. za varstvo 
okolja in urejanje prostora. 
 
 

PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008. 
 
 
 
 
 

 
Janez Fajfar, 

         univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Bled ( Ur. list RS, št. 132/2003, 24/2005, 92/2005, 39/2006 ) in 16. člena Statuta Občine 
Bled (Uradni list RS, št. 119/2003 in 84/2006) je Občinski svet Občine Bled, na 6. redni seji, dne 
15.11.2007, sprejel 
 

 
SKLEP 

o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008 
za vse tiste zavezance, katerih stavbna zemljišča so bila poškodovana v vodni ujmi dne 

18.9.2007  
 
 

1. člen 
Vsi zavezanci za nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki so prijavili škodo na 
podlagi poziva, ki ga je posredovala Komisija 
za ocenjevanje škode, so v celoti oproščeni 
plačila nadomestila za leto 2008. 
 

2. člen 
Oprostitev bo izvedena na podlagi obrazca št. 
4 Ocena delne škode na stavbah, povzročeni 
po naravni nesreči, katerega je bilo potrebno 
oddati do 5.10.2007 v sprejemni pisarni 
Občine Bled.  

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije in velja 
za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2008.  
 
 
Številka:  
Datum:     
 Župan Občine Bled  

Janez Fajfar, univ.dipl.etnolog, 
   prof.geografije  

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazložitev: 

Določbe tretjega odstavka 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Bled ( Ur. list RS, št. 132/2003, 24/2005, 92/2005, 39/2006 ) določajo, da lahko Občina Bled 
v primerih elementarnih nesreč delno ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila na podlagi 
zahteve občana za dobo enega leta.  
Oprostitev bo izvedena na podlagi obrazca št. 4 Ocena delne škode na stavbah, povzročeni po 
naravni nesreči, katerega je bilo potrebno oddati do 5.10.2007 v sprejemni pisarni Občine Bled. 
Ocenjujemo, da bo višina oprostitev na podlagi Sklepa o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008 za vse tiste zavezance, katerih stavbna zemljišča 
so bila poškodovana v vodni ujmi dne 18.9.2007 1.100,00 EUR.  
 
 
 
 
 
 

 


