
From: PR NSi <pr@nsi.si>  
Sent: Monday, April 11, 2022 2:36 PM 
To: zlan@zlan.si 
Subject: Davek na prazne in velike nepremičnine 
 
Spoštovani,  
 
Prejeli smo vaše sporočilo, v katerem utemeljeno izražate nasprotovanje Predlogu zakona o davku na 
prazne in velike nepremičnine, EPA: 2616 – VIII, ki ga je v zakonodajni postopek vložila poslanska 
skupina Levica. Predlog Levice prinaša ogromne nove davčne obremenitve za lastnike nepremičnin 
do skupne višine 50 milijonov evrov. Levica bi po prvotnem predlogu dodatno obdavčila vse 
nepremičnine večje od 120 m2, tudi tiste, v katerih lastniki bivajo. V NSi smo proti temu predlogu ostro 
nastopili in opozorili, da gre za očiten napad na slovensko podeželje, kjer so ljudje v preteklosti gradili 
večje hiše. Predlog je tudi izrazito nesocialno naravnan. Vložili smo predlog za posvetovalni 
referendum o zakonu. Levica pa je bila zato primorana iz predloga umakniti znižanje meje s 160 m2 
na 120 m2.  
 
Zakon Levice bi prinesel tudi dvig najemnin. Predlagajo namreč, da bi se stopnje davka na stavbe, ki 
se oddajo v najem, dvignile za 50 %. V NSi ocenjujemo, da bi se dvig davka preprosto prelil v višje 
najemnine.  
 
Levica bi stopnje davka na prazne nepremičnine generalno povečala za 150 % za vse prazne stavbe. 
V NSi opozarjamo, da se problem visokih cen nepremičnin pojavlja predvsem v mestih in ne na 
podeželju. Na podeželju so številne prazne nepremičnine, ker se ljudje izseljujejo. Pogosto lastniki teh 
nepremičnin niti ne morejo prodati, ker kupcev preprosto ni. To enormno povečanje davka bi 
obremenilo tudi povsem običajne ljudi. Denimo par s povprečno plačo, ki je podedoval hišo svojih 
staršev nekje na podeželju.  
 
V NSi ocenjujemo, da namera Levice o dodatnem obdavčenju nepremičnin jasno kaže na to, kaj nas 
čaka, če bo v naslednji vladi Levica postala koalicijski partner. Predlog Levice pomeni prikrit način 
ponovne nacionalizacije. Premoženja Levica ne bo pobrala na silo, ampak bodo z visokimi davki ljudi 
prisili, da bodo svoje hiše in stanovanja morali preprosto prodati. Namesto lastnih hiš in stanovanj pa 
jim Levica obljublja neprofitna državna najemna stanovanja. Nova Slovenija bo takim predlogom 
vedno ostro nasprotovala.  
 
Lep pozdrav, 

Služba za odnose z javnostmi NSi 

 
From: soj@sds.si <soj@sds.si>  
Sent: Wednesday, April 13, 2022 12:55 PM 
To: zlan@zlan.si 
Cc: SOJ SDS <soj@sds.si> 
Subject: ODGOVOR_Davek na prazne in velike nepremičnine 
 

Spoštovani, 
  
v Slovenski demokratski stranki smo podrobno preučili Zakon o obdavčitvi velikih in praznih 

nepremičnin, predlagan s strani poslanske skupine Levice. Po preučitvi smo sprejeli enotno 

stališče, da se s predlaganimi rešitvami zakona nikakor ne moremo strinjati, zato mu bomo, v 

kolikor bo do obravnave predloga zakona prišlo še v tem sklicu Državnega zbora, ostro 

nasprotovali.  
  



Glede obdavčitve nepremičnin se bomo v naslednjem mandatu zavzeli za odpravo sedanjega 

nepreglednega načina obdavčevanja nepremičnin. Danes so nepremičnine obdavčene s tremi 

različnimi davki, zato so tu potrebne določene spremembe, in sicer v smeri, da niso 

obdavčene tiste nepremičnine, s katerimi ljudje ustvarjajo dodano vrednost, npr. kmetijska 

zemljišča, poslovni prostori, ipd. Kakršnakoli spremembe obdavčitve nepremičnin pod novo 

vlado, ki jo bo vodila SDS, ne bo presegala višine sedanje obdavčitve. 
  
V tem mandatu smo že dokazali, da bomo vprašanje praznih stanovanj reševali predvsem s 

stimulativno davčno politiko, zato smo že znižali stopnjo obdavčitve dohodkov iz oddajanja v 

najem iz 27.5 odstotkov na 15 odstotkov. 
  
Z lepimi pozdravi, 
 
Služba za odnose z javnostmi SDS 
 

Spletna stran: www.sds.si 
Twitter: @strankaSDS 
Facebook: SDS - Slovenska demokratska stranka 
Instagram: strankasds 
  
  
From: Press LMŠ <press@strankalms.si>  
Sent: Wednesday, April 13, 2022 5:17 PM 
To: zlan@zlan.si 
Subject: RE: Davek na prazne in velike nepremičnine 
 

Spoštovani, 
 
 
hvala lepa za vaše sporočilo.  
V nadaljevanju vam posredujemo naše stališče oziroma odgovore na najbolj pogosta 
vprašanja vezana na obdavčenje oziroma regulacijo nepremičnin. 
 
Ali nameravate uvesti davek na nepremičnine? Če da, kako? 
V LMŠ podpiramo ukinitev zdajšnjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in 
njegovo nadomestitev z davkom na nepremičnine. Pred sprejemom takšnega davka je 
potrebno ponovno izvesti vrednotenje, ki temelji na realnih osnovah. Ob tem poudarjamo, 
da morajo pobrana sredstva ostati prihodek občin. Davek na nepremičnine je namreč v 
temelju občinski davek, gre za lasten finančni vir občin.  
 
Ali nameravate z davčno politiko reševati vprašanje praznih stanovanj? Kako? 
Predlogi o dodatni obdavčitvi druge, tretje … oziroma vsake naslednje nepremičnine so 
pogosti in všečni. Potrebujejo pa preučitev v luči odločbe ustavnega sodišča, v kateri se je to 
že izreklo do tedaj predlaganih različnih davčnih stopenj za rezidenčne in nerezidenčne 
nepremičnine. S politiko spodbud in fiskalne regulacije bomo pospešili vključevanje praznih 
ali neizkoriščenih stanovanj na trg bodisi za prodajo bodisi v najem. 
 
Ali nameravate regulirati področje oddaje stanovanj prek platform, kot je Airbnb, in kako? 



Da, ker oddajanje stanovanj v turistični (kratkoročni) najem vse bolj zmanjšuje ponudbo 
najemnih stanovanj ter posledično zvišuje najemnine. 
Glede načinov: dopuščamo časovno omejitev oddajanja stanovanj prek platform (določitev 
dopustnega števila dni na leto), možna je tudi višja obdavčitev oddajanja  prek Airbnb  ali – 
nasprotno – nižja obdavčitev za tiste, ki bodo stanovanja oddajali dolgoročno.  
 
 
Z lepimi pozdravi,  
 
 
 
Služba za odnose z javnostmi  
+386 51 610 555 
 

 
Bistriška cesta 10a 
1241 Kamnik 
Pisarna v Ljubljani 

Beethovnova 2 
1000 Ljubljana 

 
 

          
 
 
From: DeSUS Info <info@desus.si>  
Sent: Thursday, April 14, 2022 1:39 PM 
To: zlan@zlan.si 
Subject: FW: Davek na prazne in velike nepremičnine 
 
Spoštovani, 
 
Stranka DeSUS bo v DZ zastopala stališča in rešitve, ki bodo v dobro občanov oz. lastnikov stanovanj. 
Vse kar je protiustavno je v nasprotju z našim programom.  
 
Zato bomo podprli vaše koristne predloge. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Stranka DeSUS  
 
From: Povežimo Slovenijo <pr@povezimo.si>  
Sent: Thursday, April 14, 2022 4:42 PM 
To: zlan@zlan.si 
Subject: Re: Davek na prazne in velike nepremičnine 

 
Spoštovani, 
 
posredujemo vam stališče gibanja Povežimo Slovenijo.  



 
Najprej, sprejetju omenjenega zakona nismo naklonjeni. Tudi sicer nismo naklonjeni dodatnim 
obdavčitvam, razen, če bi dosegli široko strokovno in politično soglasje o stimulativnem načinu, ki bi 
stanovanja pripeljal na trg.  
Tudi sicer uvedbo nepremičninskega davka podpiramo le ob pogoju, da se ta vrednosti po principu 
vrednosti in ne kvadrature ter da so iz obdavčitve izvzeta kmetijska zemljišča in ustrezno vrednotena 
kmetijska gospodarstva. Nočemo povzročiti nepopravljive škode pri samooskrbi s hrano. 
 
 
 
On Thu, Apr 14, 2022 at 8:28 AM Povežimo Slovenijo <info@povezimo.si> wrote: 
 


