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OBEINSKEMU S\ETU

ZADEVA: Odlok o nadomestilu za upotabo stavbnega zemlii6Ea v ob6ini Vtansko
Ministrswo za okolie in prostor )e z dopisom z drre 3.7. 2017 opozoilo obdine na zakonitost
odmerianja nadomestila za uporabo stavbnega zemljiSia G\fUSZ).
Zaplett glede tega so se pojawili kot posledica na)prej sprejetia in kasne)e razveljavitve Zlkor;'a o
davku na neptemitnine. Navedeni zakon )e v 33. dlenu namret razveljavil zakonske doloibe, ki
urejajo NUSZ in obiinske odloke o NUSZ. Kliub temu, da ie Ustavno sodiSie kasneje Zakon o
davku na nepremitnine ramel:ptilo, predpisi, ki iih je le-ta razveljav ,, niso postali ponovno
veljavni, temvei se ie ponovno uveliavila zgolj niihova upomba v staniu, kot so veliali na dan
nilhove nzvellavitve (1. 1.2014).
Sklep o dolotitvi vtednosti toike za odmero NUSZ, ki ga za vsako leto posebej sprejme obiinski
svet, se oblavnava kot sprememba samega odloka, kat pa kot opozatyaa Ministtstvo za frr,,ar,ce in
Miistrstvo za okolje in prostot, ne ptedstavlja usttezne podlage za zakonito odmero NUSZ. Z
uveljavitvijo 58. ilena Zakona o izvdevanju proraiunov RS za leti 2016 in 2077 in 59. dlena
Ztkona o izvt5evanju proraiunov RS za leti 2017 n 2018 je bila, zato obiinam dana ptavna
podlaga za spteiemanie novih obiinskih odlokov o NUSZ.
Obiinskemu svetu zato predlagam, da sprejme naslednja sklepa:
1. Obdinski svet Obtine Vransko sogla5a, da se Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemlji5da v obtini Vtansko spteime po hitrem postopku.

2. ObEinski svet Obiine Yransko spteime Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljiS6a v obdini Vransko v predloienem besedilu,
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predlog Odioka o NUSZ v obdini Vmnsko;
opozorilo MOP obiinam z dne 5.7 .2017.
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