
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi 218. c člena in 218. č člena 

Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 14.  člena Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 80/16), objavlja 

 
 

J A V N O  N A Z N A N I L O  
 
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2019 
 

I. 
 

Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 

občini Medvode za leto 2019. 

Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega 
stavbnega zemljišča, kot tudi podatki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v 

prostorih Občine Medvode v občinski stavbi, na naslovu Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, 
v sejni sobi v pritličju. 

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke in na te 

podatke podajo pripombe od 11. 03. 2019 do 03. 04. 2019 in sicer vsak ponedeljek od 8.00 do 15.00 
ure in vsako sredo od 12.00 do 17.00 ure. Pripombe je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na 

naslov Občine Medvode. 
 

II. 
 

Zavezanci so Občini Medvode dolžni v roku 30 dni po objavi tega javnega poziva sporočiti tudi vsako 

spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2019. 

Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila so: sprememba zavezanca, 

sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali 
stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema 

poštne pošiljke in podobno. 
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerim razpolaga občina 

ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca.  

 
III. 

 
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Medvode s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti 

dokazila. Vloga se lahko vloži na način: 
- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 

Medvode ali 

- osebno, z vložitvijo v sprejemni pisarni občinske stavbe Občine Medvode. 
Kontaktne osebe:                                     

- LOCUS d.o.o., Ljubljanska c. 76, Ljubljana 
(tel.: 01 721 93 90 – g. Uroš Košir ali po e-pošti: uros.kosir@locus.si). 

- Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo, Cesta komandanta Staneta 12  

     (tel.: 01 361 95 18 - ga. Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si), 
 

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo v sprejemni pisarni v pritličju občinske 
stavbe in na internetnih straneh občine. 

 

Številka: 422-23/2019-3 
Datum: 25. 02. 2019   

                                                                                                               Občina Medvode 
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