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Zadeva: OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU S K L E PA o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018 

 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas – Poljane v 13. členu 

določa, da se vrednost točke za izračun nadomestila, na predlog župana, določi do konca leta za 

naslednje leto s sklepom Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane. 

 

V spodnji tabeli 1 so podani podatki o vrednosti točke v obdobju od 2008 do 2017. V obdobju od 2014 

do 2017 se vrednost točke NUSZ ni spremenila.  

V priloženem predlogu Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  

v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018 se po predhodni obravnavi na 12. seji Odbora za 

prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga vrednost točke NUSZ v znesku 0,0049194 evrov, kar 

je za 2,5 % več kot v preteklem štiriletnem obdobju, ko je bila vrednost NUSZ nespremenjena.   

 

Tabela 1 

Leto 
Vrednost točke v 

EUR 

Faktor povečanja 

točke glede na 

predhodno leto 

2008 0,0043524   

2009 0,0044786 1,029 

2010 0,0045771 1,022 

2011 0,0046732 1,021 

2012 0,0046732 1,000 

2013 0,0046732 1,000 

2014 0,0047994 1,027 

2015 0,0047994 1,000 

2016 0,0047994 1,000 

2017 0,0047994 1,000 

2018 0,0049194 1,025 

 

Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018.  

 

 

Pripravila: Kristina Knific 

         ŽUPAN  

                      Milan ČADEŽ, l.r. 



Na podlagi 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – 

ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)), 17. člena Statuta 

Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) in 13. člena Odloka o 

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 

104/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na __. redni seji __________ sprejel  

 

 

S K L E P 

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  

v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2018 

 

 

1. člen 

 

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Gorenja vas - 

Poljane za leto 2018 znaša 0,0049194 EUR.  

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 

1. januarja 2018 dalje.  

 

S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 (Uradni list RS, 

št. 3/17).  

 

 

Št. ________  

Gorenja vas, ____________  

Župan  

Občine Gorenja vas - Poljane  

Milan Janez Čadež l.r.  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2. člen

