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ZADEVA: VABILO NA POSVET O IZVAJANJU PRIPOROČIL ZA UREDITEV 
SISTEMA ZA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA

Vlada Republike Slovenije si že dalj časa sistematično prizadeva za uveljavitev 
normativnih rešitev za zmanjšanje stroškov občin in ukinjanje administrativnih bremen 
pri izvajanju njihovih nalog. Med rešitvami so tudi take, ki občinam omogočajo 
povečevanje prihodkov. Med nekaterimi neurejenimi vsebinami, ki bodo občinam 
omogočile povečanje njihovih prihodkov, je tudi izvajanje odmere nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, ki je ob primerni porabi občin drugi najpomembnejši vir 
financiranja občin. 

Ministrstva za javno upravo, okolje in prostor ter finance so vam pred dnevi 
posredovala Sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča v občinah. Za izvedbo priporočil in poglobitev sodelovanja med 
občinami in ministrstvi, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance in 
Ministrstvo za okolje in prostor organizirajo posvet, ki bo potekal v 

ponedeljek, 10. oktobra 2016, s pričetkom ob 9.00 uri v sejni dvorani 
(pritličje) Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Posvet je namenjen vodstvom občin in strokovnim delavcem, ki so zadolženi za 
pripravo in izvajanje NUSZ v občinah in strokovnim organizacijam, ki opravljajo storitve 
NUSZ po naročilu občin. Predlagamo, da se posveta udeleži najmanj en predstavnik 
vsake občine. Predlagamo, da se vsi prijavljeni predhodno seznanijo z izdanimi 
Sistemskimi priporočili ter tudi z ostalimi gradivi, ki so bila posredovana v postopku 
usklajevanja sistemskih priporočil v mesecu avgustu 2016.

Prosimo, da prijavnico pošljete čim prej, saj je število udeležencev omejeno s 
kapacitetami dvorane. Če bo število prijavljenih večje od pričakovanega, si 
pridružujemo pravico zamenjave lokacije dvorane, ali pa razdelitev prijavljenih na dva 
termina izvedbe posveta.

ŽUPANOM SLOVENSKIH OBČIN,
DIREKTORJEM OBČINSKIH UPRAV IN STROKOVNIM SODELAVCEM S 

PODROČJA NUSZ



Gradiva bodo udeležencem posredovana pred posvetom, saj želimo zagotoviti čim bolj 
učinkovito izvedbo le tega. Pisna priporočila v zvezi z izvajanjem NUSZ, ki bodo služila
kot podlaga za posvet, bo FURS vsem občinam posredoval v prihodnjih dneh. 

Prosimo, da na prijavnici zapišete tudi vaša morebitna vprašanja.

Udeležba na posvetu je brezplačna !

DR. NEJC BREZOVAR
DRŽAVNI SEKRETAR

PRILOGA:
- program
- prijavnica

VROČITI:
- vsem slovenskim občinam
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, info@skupnostobcin.si
- Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, 

info@zdruzenjeobcin.si
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si
- Arhiv, tu
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