
 
POVPRAŠEVANJE - ponovitev 

Davek in neprofitna najemniška stanovanja 

 

VPRAŠANJE: 

 

Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano za ZDavNepr in postopke glede neprofitnih 

najemniških stanovanj: 

 

»Po sprejetju Zakona o davku na nepremičnine, ki je občinam naložil veliko finančno breme, 

spremljamo tolmačenja in druge aktivnosti vezane na novo sprejeto zakonodajo.  

Žal ob tem še nismo zasledili vprašanj ali odgovorov, vezanih na plačilo davka za neprofitna 

najemniška stanovanja. V predlogu ZDavNepr je bilo navedeno, da so plačniki davka 

najemniki neprofitnih stanovanj, po sprejemu pa so zavezanci za plačilo davka le najemniki 

denacionaliziranih stanovanj. 

Doslej so bili najemniki neprofitnih stanovanj zavezanci za plačilo NUSZ, sedaj pa je breme 

dajatev v celoti preloženo na občine. 

Želeli bi, da se plačevanje davka na nepremičnine ureja v največji meri enako za vse občine v 

Sloveniji in da tudi sami ravnamo enako kot ostale občine. 

Zanima nas, kaj so oz. kaj nameravajo druge občine ukreniti v zvezi s plačevanjem davka za 

neprofitna stanovanja v najemu in tudi za druge svoje nepremičnine, zato vas zaprošamo za 

pomoč pri odgovoru na zastavljena vprašanja.« 

 

Kako boste v vaši občini urejali zadeve? 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

OBČINA 1 

 

Obveščamo vas, da bo Mestna občina ravnala v skladu z veljavno zakonodajo 

 

OBČINA 2 

 

Sporočam vam, da je v zadevi plačevanja davka za neprofitna stanovanja v najemu Občina 

sprejela stališče, da se davek na nepremične obravnava enako kot doslej NUSZ in so zavezanci 

za plačilo najemniki neprofitnih stanovanj. 

 

OBČINA 3 

 

Kakor kaže bomo glede na zakon, sami poravnali davek na nepremičnine. Na srečo pa imamo 

le tri objekte z neprofitnimi stanovanji v lasti občine. 

 



 

OBČINA 4 

 

Glede na to, da je v naši občini višina dosedanjega NUSZ podobna višini davka na 

nepremičnine, načrtujemo, da bo upravnik stanovanj, uskladil medsebojna razmerja z 

najemniki tako, da bo davek nosil najemnik stanovanja.  

 

OBČINA 5 

 

V kolikor bo zakon o nepremičninah ostal tak  in s tem davek na stanovanja v lasti občin,  bomo 

primorani prodajat saj ne bomo mogli stanovanj več niti vzdrževati, poleg tega pa se več 

najemnikov socialnih najemnin ne plačujejo najemnine in stroškov, zato ne bomo zmogli več 

obdržati stanovanj. In verjetno glede na slab nepremičninski trg tudi težko prodati, vendar ne 

bo šlo drugače.  S tem pa glede na slab ekonomski in socialni položaj prebivalcev nuditi manj 

stanovanj.   

 

OBČINA 6 

 

V občini smo prav tako menja, da je obremenitev občin z novim davkom na nepremičnine 

izredno veliko finančno breme, ki je v nekaterih primerih popolnoma neupravičeno. Sami smo 

v dilemi, kaj sploh lahko storimo. V sprejetem zakonu je zavezanec za plačilo davka lastnik 

nepremičnine oz. upravljavec nepremičnine. Nikjer ni govora o najemniku. Glede na 

tolmačenje določila na posvetu, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije v Državnem 

zboru na temo davka na nepremičnine, je bilo rečeno, da se obveznosti plačila davka na 

nepremičnine ne sme prenesti na najemnika neprofitnega stanovanja. V občini zato še iščemo 

možnosti ustrezne rešitve navedene problematike, zato bodo tudi nam v pomoč stališča ostalih 

občin. 

 

OBČINA 7 

 

Predlagam enotno rešitev, da se davek dodani k višini najemnine in se za višino davka za 

posamezno stanovanje dvigne najemnina. 

V nasprotnem primeru bomo plačevali davek za stanovanja, kjer stanovalci neredno plačujejo 

že samo najemnino in bodo izgube še večje. 

 

OBČINA 8 

 

V zvezi z vašim vprašanjem glede davka na nepremičnine za neprofitna stanovanja vas 

obveščamo naslednje: 

- V prejšnjih najemnih pogodbah smo imeli zavezo najemnika za plačilo nadomestila za 

stavbno zemljišče, 

- Nadomestilo je od vseh zavezancev vključno z najemniki neprofitnih stanovanj 

pobirala davčna uprava s posebno pogodbo, ker je veljavna zakonodajo to dopuščala, 

- V nove najemne pogodbe smo vnesli klavzulo obveze plačila davka na nepremičnine, 

- Pripravljamo anekse k najemnim pogodbam, vendar je vprašanje, ali jih bodo 

najemniki podpisovali, 

- Občine niso strokovno in kadrovsko usposobljene za obračunavanje tega davka, 

- Kako bomo dejansko izvajali obračun davka še ne vemo. 


