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Zadeva: Zaključeno povpraševanje - oprostitve NUSZ 

 

Spoštovane, spoštovani, 

Prejeli smo povpraševanje občine članice glede odmerjanja NUSZ v letu 2022. Občino članico 

je zanimalo ali bodo druge občine odmerjale NUSZ za cerkvene objekte (cerkev, samostan) kot 

je bilo podano v priporočilih ministrstva. Vprašali smo jih tudi katere druge oprostitve 

uporabljajo.  

Odgovore smo zbirali do vključno 7. 3. 2022 in jih v zbirni obliki podajamo v nadaljevanju: 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

MO Maribor bo, v primeru da izpolnjujejo druge pogoje za odmero NUSZ po 218. in 218.b 

členu ZGO-1 oprostila plačila NUSZ za cerkvene objekte.  

MO Maribor uporablja še oprostitve za prejemnike socialne pomoči in varstvenega dodatka 

ter oprostitve za občane, ki se vselijo v novogradnjo (skladno z določbami 59. člena Zakona o 

stavbnih zemljiščih). 

OBČINA  LITIJA 

Občina Litija ne bo odmerjala NUSZ za cerkvene objekte. 

OBČINA BREŽICE 

Načeloma so cerkveni objekti oproščeni, vendar oziraje na to ali so objekti v območju varovanja 

kulturne dediščine. To pa cerkve večinoma so. 

 

OBČINA PODVELKA 

 

Občina Podvelka ne bo zaračunavala NUSZ za cerkvene objekte. 

 

 



 

OBČINA LUKOVICA 

 

Občina Lukovica je v letu  2018 v postopku nadzora nad zakonitostjo z MOP uskladila Odlok 

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine 

Lukovica št. 6/18), ki v svojem 14. členu določa naslednje oprostitve:  

 

(1)          Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje: 

             za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe,  

             za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva 

ali v njih stanuje njihovo osebje,  

             za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije 

ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu določeno drugače,  

             za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. 

 

(2)          Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za: 

             zavezance z nižjimi dohodki (prejemniki socialne pomoči), za obdobje prejemanje 

pomoči; 

             občana na lastno zahtevo za dobo pet let, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen 

del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja 

oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Petletna 

doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva 

vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Kot datum vselitve se šteje datum prijave stalnega 

prebivališča pri pristojni upravni enoti. 

 

Občina Lukovica bo za odmerno leto 2022 upoštevala o oprostitve skladno z določili 14. člena 

Odloka. 

 

OBČINA PIRAN 

 

Občina Piran bo od leta 2022 dalje odmerjala nadomestilo tudi za cerkvene objekte. 

 

Uporabljajo oprostitve skladno s 15. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Piran: 

»(2) Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za določen čas v naslednjih primerih: 

– za dobo pet let na zahtevo občana, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali 

zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma 

družinske 

stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah 



 

zakona. Zavezanci so lahko oproščeni plačila nadomestila za dozidavo ali nadzidavo objekta 

le za 

del dozidanega ali nadzidanega objekta; 

– za dobo enega leta če zavezanec prejema denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu. 

Zavezanec je lahko oproščen plačila le dvakrat zapored. Za ponovno oprostitev lahko zaprosi 

šele 

po preteku treh let od datuma prenehanja zadnje oprostitve; 

– za dobo enega leta zaradi elementarnih in drugih nezgod z možnostjo podaljšanja še za eno 

leto.« 

 

ŽIROVNICA 

 

Občina Žirovnica bo za leto 2022 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča odmerila 

objektom, ki so namenjeni pastoralnim dejavnostim (stavbe v lasti župnije). NUSZ pa ne bo 

odmerila cerkvam oz. kulturnim spomenikom lokalnega pomena. 

 

Za oprostitve uporabljajo tudi drugi odstavek 59. člena, ki pravi, da se na lastno zahtevo za 

dobo pet let nadomestila oprosti občana, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe 

ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oz. 

družinske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča. 

 

Plačevanja nadomestila so oproščeni občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini in 

dopolnilni vir preživetja. 

 

OBČINA IDRIJA 

 

Občina Idrija letos ne bo odmerjala NUSZ za cerkvene objekte. Večjo težavo vidimo v  odmeri 

pokopališč (zunanjih površin), saj je velik delež pokopališč v občini še vedno v lasti župnij. 

Občina za te površine župnijam plačuje najemnino. V primeru zaračunavanja NUSZ za te 

površine, bodo župnije občini posledično zaračunavale višjo najemnino. 

Ostale oprostitve občina Idrija izvaja v skladu z zakonom. 

 

OBČINA VRHNIKA 

 

Občina Vrhnika zaenkrat ne odmerja NUSZ  za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za 

svojo versko dejavnost. Občina Vrhnika upošteva samo 5-letno oprostitev za primer 

novogradenj, (na podlagi  15. člena občinskega odloka  NUSZ (NČ 477/2019) ter 2. odstavka 

59. člena Zakona o stavbnih zemljiščih - UR. list SRS  št. 18/1984). 

 



 

OBČINA ČRNOMELJ 

 

Glede na to, da je bila oprostitev NUSZ za cerkvene objekte podana s strani MOP samo kot 

priporočilo, se občina še ni dokončno odločila ali bo tem objektom odmerjala NUSZ v 2022. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se po odloku občine ne plačuje:  

 za stavbna zemljišča, ki se neposredno uporabljajo za potrebe obrambe in zaščite RS, 

 za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva 

ali v njih stanuje njihovo osebje, 

 za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije 

ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno, 

 za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. 

Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče pa velja za:  

 zavezanca, ki je kupil novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradil, dozidal ali 

nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske 

hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek (petletna oprostitev od prijave stalnega 

bivališča), 

 zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (enoletna oprostitev na podlagi vloge zavezanca). 

 

 

S spoštovanjem, 

sekretariat SOS 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Barbara Horvat 


