Datum: 22. 6. 2017

VABILO

Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije
vabita na posvet

»NUSZ: izvajanje priporočil in potrebne
aktivnosti v letu 2017 za izvedbo NUSZ v letu
2018 in prihodnjih letih«
Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v
sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in
prostor ter Ministrstvom za javno upravo pripravljamo posvet na temo
NUSZ: izvajanje priporočil in potrebne aktivnosti v letu 2017 za izvedbo
NUSZ v letu 2018 in prihodnjih letih.
Po odločbi Ustavnega sodišča ima več kot polovica občin sprejete
nezakonite odloke.
Nekatere občine ste tako obvestilo že prejele. Posvet je zato priložnost,
da izveste vse o pripravi odlokov, o posodobitvi podatkov o zavezancih
in potrebni dopolnitvi obsega, ki so predmet le tega in o vseh
nepremičninah, ki so predmet nadomestila. Istočasno bodo podana
tudi dodatna pojasnila glede glavnih problemov, ki jih imajo na FURS
zaradi morebitnih pomanjkljivih gradiv in ostala pojasnila glede najbolj
pogostih razlogov za pritožbe z namenom, da se izognete pritožbam.
Posvet bo izveden 11. julija, da boste lahko še pravočasno, na podlagi
dodatnih pojasnil in gradiv pripravili odloke, ki so potrebni za izvajanje
tega inštrumenta in delovanja občin. V nasprotnem primeru lahko
občina ostane brez velikega dela lastnih sredstev. Datum za pripravo
odloka je 31.12.2017.
Posvet namenjamo občinam, direktorjem občinskih uprav, zaposlenim
na občinah in strokovnim sodelavcem. Prvi del pa je še prav posebej
namenjen tudi županom.
Okvirni program:
8:30-9:00 Registracija udeležencev
9:00- 11:00
IZVAJANJE PRIPOROČIL MINISTRSTEV OBČINAM

KJE?
Dvorana Državnega
sveta,
Šubičeva 4,
Ljubljana

KDAJ?
11.7. 2017
od 9:00 do 15:00

PLAČILO GRADIVA
(vključeni osvežilni
napitki, prigrizki,
organizacija)
30€ za vse občine

1.

Uvodne informacije o problematiki izvajanja NUSZ v prehodnem obdobje 2017-2018/19 in potrebne
aktivnosti občin v izogib tveganim prilivom iz tega naslova za občine, Tilen Božič (MF),
NUJNA PRIPRAVA IN POSODOBITEV ODLOKOV O NUSZ ZA PRIHODNJA LETA

2. Zakonske podlage za pripravo občinskih odlokov, mag. Tina Humar (MF),
3. Nadzor zakonitosti nad odloki o NUSZ, Lidija Balantič (MOP)
4. NUSZ z vidika odločb Ustavnega sodišča, Marinka KONEČNIK KUNST, (ZUM)
11:00 – 12:00
5. Analiza odmere NUSZ, pritožbeni postopki v 2017, sodna praksa, mag. Sonja Urankar (MF)
12:00-12:30 Odmor (osvežilni napitki, prigrizki)
12:30 – 13:00
6. Primerjalna analiza rezultatov in odstopanj odmere NUSZ med občinami, mag. Simon Starček
13:00-14:30
POVEČANJE OBSEGA IN KAKOVOST PODATKOV ZA ODMERO NUSZ
7. Izboljšanje prostorskih podatkov za dosego boljšega upravljanja s prostorom in za izvedbo NUSZ
vrednotenja nepremičnin 2017/2018, mag. Edvard Mivšek (Geodetski inštitut RS), Barbara Radovan
(MOP)
8. Predstavitev primerov dobrih praks K diskusiji o podatkih se vabi tudi GURS, Ema Pogorelčnik z
namenom dodatnih pojasnil na morebitna vprašanja.
- KALIOPA
- REALIS, PISO
- DIGI DATA
14:30 – 15:00
9. Množično vrednotenje nepremičnin in občine, mag. Dušan Mitrović (MOP)

Veselimo se srečanja z vami.
Udeležence vabimo, da pripravite čim več vprašanj, s katerimi se srečujete. Najkasneje dan pred izvedbo
pa bomo posredovali tudi gradivo za seminar.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije

