
 
Maribor, 22.2.2019 

VABILO 

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko 

upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije in Ministrstvom za finance 

vabi na posvet 

 

NUSZ 2019/2020 

Aktivnosti občin v letu 2019 za dopolnitev  podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 

in za pripravo novih odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020 

v sredo, 27.3.2019, ob 10.00 v dvorani Horus, Austria trend hotel, Dunajska cesta 154, 1000 

Ljubljana. 

 

Po predhodno uspešno izvedenih posvetih za občine na temo odmere NUSZ in glede na še 

vedno aktualna vprašanja, bomo tokratni posvet namenili predstavitvi potrebnih aktivnosti 

občin v letu 2019 za dopolnitev podatkov za odmero NUSZ v letu 2019 in za pripravo novih 

odlokov in  učinkovito izvedbo NUSZ za leto 2020. 

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 2019 in o 

predlogih za izvajanje NUSZ v letu 2020, 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 2020. Predhodno nam lahko na prijavnici 

posredujete tudi vprašanja, na katera vam bomo odgovorili na posvetu. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

Skupnost občin Slovenije 

 



 
Moderator posveta:  

 Jože Novak z Ministrstva za finance in Vodja projekta PS za prenovo sistema 

obdavčitve nepremičnin 

 

Predviden program posveta: 

9.30 - 10.00 

 

Prihod in registracija 

10.00 - 12.00 1. del: PRIPOROČILA IN NAVODILA MINISTRSTEV ZA NUSZ 

2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prehodno obdobje izvajanja NUSZ do 

uveljavitve davka na nepremičnine, v 

letih  2019/20 sodelovanje in priprave 

občin na davek na nepremičnine 

 

 Poudarki iz navodil in priporočil 

ministrstev za izvajanje NUSZ za leto 

2019/20, izboljšanje evidenc občin o 

stavbnih zemljiščih za NUSZ in 

zagotavljanje drugih podatkov občin v 

letu 2019/20 

 

 Informacija o rezultatih NUSZ 2018; 

Ključna opozorila o izvajanju navodil 

FURS občinam o izvedbi odmere NUSZ 

2019/20 in pritožbenih postopkih 
 

 Pregled NUSZ 2016 – 2019, opozorila in 

priporočila za izboljšanje podatkov in 

pripravo novih občinskih odlokov 

 

 

Natalija Kovač Jereb, Državna 

sekretarka na MF in 

predsednica Projektnega sveta  

 

 

Aleš Prijon, Državni sekretar 

MOP 

  

 

 

 

 

mag. Sonja Urankar, FURS   

 

 

 

 

Lidija Balantič, Direktorat za 

prostor, graditev in 

stanovanja, MOP 

 

12.00 - 12.30  ODMOR (kava, prigrizek) 

 

12.30 - 14.00 2. del: ZAJEM VSEH NEPREMIČNIN IN ZAVEZANCEV ZA NUSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vključitev vseh komunalno opremljenih 

nezazidanih stavbnih zemljišč v 

obdavčitev NUSZ za leto 2019 in 2020; 

izboljšava občinske evidence stavbnih 

zemljišč znotraj katere so evidentirana 

 

Marinka Konečnik, ZUM 

d.o.o. 

 

 

 



 
 nezazidana komunalno opremljena 

stavbna zemljišča po kriteriju ustavnega 

sodišča  

 

 Ažuriranje in vključitev vseh stavb iz 

REN po predpisih v občinsko evidenco 

za NUSZ  leto 2019/20, brez nezakonitih 

izjem 

 

 Primer dobre prakse posodobitve - NUSZ 

v občini, izkušnje in priporočila ostalim 

občinam 

 

 

 

 

Polona Kren, Realis d.o.o. 

 

 

 

 

predstavniki občin 

 

 


