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ZADEVA: PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM 
MOGOČA SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA  
 
 
Spoštovani! 
 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17; v nadaljevanju: ZIPRS) v 55. členu občinam dovoljuje, da lahko sprejemajo 
nove odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.  
 
S tem v zvezi bi ministrstvo prosili za mnenje oziroma pojasnilo, in sicer na kakšen način 
razume določbo ZIPRS, ki se v celoti glasi: 
 
»v skladu s 3. točko odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 se za 
uporabo prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – 
odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSZ) ter 
uporabo 218. člena, 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) šteje tudi 
sprejemanje občinskih odlokov v skladu s VI. poglavjem ZSZ«, 
 
v povezavi z možnostjo, ki jo ima zakonodajalec, da lahko način izvršitve odločbe (3. točka 
odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-313/13 z dne 21.3.2014), določen na podlagi drugega 
odstavka 40. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/12), spremeni oziroma drugače uredi z zakonom. Ali bi bilo 
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možno razumeti to določbo ZIPRS tako, da določa alternativno, bodisi da se občina odloči, 
ali bo za potrebe odmere NUSZ še naprej uporabljala odlok o NUSZ, ki je sicer prenehal 
veljati s 31.12.2013 se pa še naprej uporablja (do drugačne zakonske ureditve obdavčitve 
nepremičnin), bodisi da bo na podlagi določbe ZIPRS sprejela nov odlok o NUSZ? 
 
 
Za vaš odgovor se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                               
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                         Predsednik Združenja občin 
Slovenije 
 
 


