
 
 

       
 

Maribor, 14. 11. 2018 

V A B I L O 
 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje 

in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter 

Ministrstvom za javno upravo vabi na posvet 

  

 

NALOGE OBČIN V LETU 2018 ZA KAKOVOSTNO 

IZVEDBO NUSZ V PREHODNEM LETU 2019 
 

v četrtek, 22. novembra 2018, ob 10.00 v M hotelu, Derčeva ulica 4, 1000 Ljubljana 

 

 

V letu 2018 morate občine sprejeti odloke o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča (NUSZ) za leto 2019. Še vedno za občine velja uporaba Sistemskih priporočil za 

izboljšanje sistema NUSZ ministrstev iz leta 2016, ki narekujejo ukrepe in naloge občin za 

zagotovitev zakonitosti odlokov o NUSZ. Eden od ciljev v letih 2018/19, poleg že znanih 

izboljšav obsega in kakovosti podatkov, je tudi zajem vseh stavbnih zemljišč, ki izpolnjujejo 

pogoje za obremenitev z NUSZ. 

 

Posvet je namenjen županom, direktorjem občinskih uprav, strokovnim sodelavcem, ki so 

zadolženi za pripravo in izvajanje NUSZ v občinah, zadolženim na občinskih upravah za 

zagotavljanje podatkov za vrednotenje nepremičnin ter strokovnim organizacijam za 

prostorsko načrtovanje in evidentiranje nepremičnin občin. 

 

Posvet bo tudi priložnost za neformalni pogovor o izkušnjah občin o NUSZ v letu 2018 in o 

predlogih za izvajanje NUSZ v letu 2019, da se boste v občinah, kjer še niste uspeli v celoti 

realizirati ministrskih navodil, pravilno lotili sprejema odlokov in si zagotovili kakovostno 

izboljšavo vašega občinskega NUSZ za leto 2019, ki bo glede na razmere morda uporaben in 

potreben tudi za leto 2020. Predhodno nam lahko posredujete individualna vprašanja, na 

katera vam bomo odgovorili na posvetu. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

Skupnost občin Slovenije 



 
 

       
 

Moderator posveta: 

 Jože Novak z Ministrstva za finance in vodja Projektne skupine za izvedbo projekta 

nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin 

 

Predviden program posveta: 

 

9.30 - 10.00 Prihod in registracija  

 

10.00 – 10.15 

 

 

 

 

10.15 – 10.30 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

 

11.00 - 11.30 

 

 Sistemska priporočila ministrov MOP, 

MF in MJU občinam iz leta 2016 – ključni 

poudarki in opozorila občinam za 

pripravo NUSZ 2019 v letu 2018 

 

 Informacija o rezultatih NUSZ 2017/2018; 

Ključni poudarki priprave gradiva občin 

za FURS za uspešno izvajanje NUSZ 2019 

 

 Informacija o stanju odlokov o NUSZ 

2016 – 2018 in priporočila MOP za 

izboljšanje odlokov o NUSZ za 2019 

 

 Priporočila za odpravo ekstremov in 

nadaljnje približevanje ter poenotenje 

občinskih meril za NUSZ 2019/2020 v 

prehodnem obdobju, izhodiščnim 

izračunom in predlogom za davek na 

nepremičnine 

 

 

g. Aleš Prijon,  

državni sekretar MOP 

 

 

 

ga. Sonja Urankar, FURS 

 

 

 

ga. Lidija Balantič, MOP 

 

 

 

g. Marko Novak, FIABCI 

11.30 - 12.00 ODMOR (kava, prigrizek)   

 

12.00 – 12.30  

 

 

12.30 – 13.00 

 

 

 

 

 Uporaba REN za potrebe NUSZ 2019  

 

 

 Vzpostavitev in uporaba podatkov iz 

evidence zemljišč javne cestne in javne 

železniške infrastrukture ter evidence 

 

ga. Ema Pogorelčnik, g. 

Franci Ravnihar, GURS 

 

g. Tomaž Černe, FIABCI 

 

 

 



 
 

       
 

 

 

 

13.00 - 14.00 

stavbnih zemljišč za NUSZ  in druge 

namene v letu 2019/2020 

 

 Razprava in razmišljanja o skupnih in  

posameznih temah glede izvajanja NUSZ 

v prehodnem obdobju 2019, morda tudi v 

letu 2020 

 

 

 

 

sodelujoči in predavatelji 

 


