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Na podlagi 15. člena Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 79/2017) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne __________________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Vrednost točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 2019 je 0,0057424
evra.

2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Številka: 007-6/2017Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 007-6/2017-3
Nova Gorica, 2. oktobra 2018
OBRAZLOŽITEV
Odlok o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 79/17 in spremembe) (v nadaljevanju: odlok) v prvem
odstavku 15. člena določa, da se letna vrednost točke za odmero nadomestila za
posamezno odmerno leto določi na predlog župana s sklepom mestnega sveta.
Vrednost točke za nadomestilo za stavbna zemljišča za leto 2018 je določena z odlokom
in za leto 2018 znaša 0,0056409 EUR. Za potrebe odmere nadomestila za odmerno leto
2019 smo točko za leto 2018 revalorizirali z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za
obdobje od 1. septembra 2017 do 1. septembra 2018, in sicer po podatkih Statističnega
urada RS. Revalorizirana vrednost točke za leto 2019 tako znaša 0,0057424 €.
Letna vrednost točke za nadomestilo za stavbna zemljišča za naslednje leto se določi
najkasneje do 31. 12. tekočega leta. Namreč, skladno s 404. členom Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in spremembe) davčni organ izda odločbo o odmeri
NUSZ po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednost točke, ki veljata na
dan 1. januarja leta, za katero se nadomestilo odmerja.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep
obravnava in sprejme.

PRIPRAVILI:
Aleksandra Torbica
Načelnica Oddelka za okolje, prostor
in javno infrastrukturo
Silvana Matelič
Vodja službe za javno infrastrukturo
in nepremičnine
Mitja Filipčič
Višji svetovalec za javno
infrastrukturo in nepremičnine

Matej Arčon
ŽUPAN

