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Predsednik DZ RS
mag. Dejan Židan

ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje

Na podlagi 240. in 248. člena Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z zaračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča javnim zavodom v lasti občin, ki ga naslavljam na ministra za okolje in prostor
g. Simona Zajca.

Boštjan Koražija,
poslanec
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Nedavno sem se udeležil srečanja županov, kjer se je med drugim ponovno pojavilo
vprašanje v zvezi z zaračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ), v primeru, ko naj bi občina to nadomestilo zaračunala javnim zavodom, katerih
ustanoviteljica je (npr. šolam, vrtcem). Nekateri to nadomestilo zaračunavajo, drugi pa
ne, vsi pa se sklicujejo na dve instrukciji, in sicer na Priporočilo občinam, z dne 5. 5.
2016, št. 35206-3/2016-1094-04/17 Ministrstva za okolje in prostor, ter na Sistemska
priporočila za izboljšanje sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, z
dne 16. 9. 2016, ki so ga izdala Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance
in Ministrstvo za javno upravo. Predstavniki obeh taborov se sklicujejo tudi na preglede
poslovanja s strani Računskega sodišča
Zato prosim za odgovore na naslednja vprašanja:
1. Ali so javni zavodi, katerih ustanoviteljice so občine, dolžni plačevati NUSZ za
objekte v njihovi lasti?
2. Ali nameravate pravne podlage za zaračunavanje NUSZ spremeniti tako, da
bodo med objekte, od katerih se ne plačuje NUSZ, prišteta tudi zemljišča, ki so
v uporabi zavodov, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost ali država? Velja
namreč, da se NUSZ ne zaračunava od zemljišč za potrebe obrambe, objekte
meddržavnih in mednarodnih organizacij, za verske objekte. Ob tem pa
opozarjam na pravnomočno sodbo vrhovnega sodišča, ki je Ministrstvu za
obrambo naložilo plačilo NUSZ Občini Postojna za območje zemljišča, ki se
uporablja za obrambne namene.
3. Kaj šteje kot verski objekt: zgolj prostori namenjeni neposredno za bogoslužje
ali tudi objekti, ki se uporabljajo za druge verske namene (npr. za verouk,
bivanje verskih uslužbencev). Ali so do izjeme od plačila NUSZ upravičeni tudi
objekti verskih skupnosti, v katerih se prirejajo kulturne prireditve ali pa
omogočajo turistični obiski ali nastanitev proti plačilu?

