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Celje, 27. 3. 2014 
 
 
 
 
 
Sporočilo za javnost, za takojšnjo objavo! 
 
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) ponovno pozvala k spremembi Zakona o davku 
na nepremičnine 
 
 
Spoštovani! 
 
Na Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) ponovno opozarjamo na nevzdržnost 
predlaganega Zakona o davku na nepremičnine, ki bi vsa turistična podjetja in njihova zemljišča 
obdavčil z davčno stopnjo 0,75 %. Že v sredini februarja smo naša stališča posredovali 
Ministrstvu za finance in jih tudi utemeljili, predvsem z dejstvom, da je delež opredmetenih 
osnovnih sredstev v gospodarstvu povprečno 36,7 %, v energetiki 79,8 % in v dejavnosti hotelov 
in nastanitvenih obratov 81,5 %. Zato je logična zakonska rešitev, da ima energetika nižjo stopnjo 
obdavčitve. Prav bi bilo, da ima enak status zaradi večjega deleža opredmetenih osnovnih 
sredstev tudi turizem, zato predlagamo, da se stopnja obdavčitve s splošne stopnje 0,75 zniža na 
0,4, sicer bi bila poslovna sredstva v turističnem gospodarstvu relativno bolj obdavčena kot 
poslovna sredstva v gospodarstvu na sploh. Zato smo predlagali tudi spremembe Zakona o davku 
na nepremičnine,  
 
in sicer:  
 
V 6. členu (davčne stopnje) v 2. točki »Davčne stopnje znašajo:« se v 
   

- točki 1. »za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo«, doda alineja 
 – 0,40 % za nepremičnine, namenjene turistični dejavnosti; 
 

- točki 2. »za zemljišča brez stavb:«  doda alineja  
– 0,40 % za zemljišča, namenjena turistični dejavnosti. 
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Iz spodnje tabele so razvidni osnovni podatki (struktura sredstev, dobičkonosnost poslovanja) 
dejavnosti hotelov, energetskih nepremičnin in gospodarstva v celoti za leto 2012.  
 

 
 
Ob tem želimo opozoriti, da smo naredili izračun obremenitev na primeru dveh družb, kjer bi 
znesek davka na nepremičnine po novem vrednotenju predstavljal celo 2 % celoletne realizacije 
oziroma vseh prihodkov družbe Sava Hotels & Resorts, v primeru Term Krka pa 1 % vseh 
prihodkov.  
 
Posebno težo argumentom daje tudi dokument: »Analiza poslovanja 2007-2012 in vpliva 
lastniške strukture in deleža države in občin v slovenskem turizmu v letu 2013«, ki je bil 
predstavljen na Dnevih slovenskega turizma 2013 v Termah Olimia in predstavljen predsednici 
vlade in gospodarskem ministru. 
 
Nesprejetje predlaganih sprememb Zakona o davku na nepremičnine bi lahko resno ogrozilo 
delovanje večine slovenskih naravnih zdravilišč in drugih hotelskih družb in pripeljalo do ukinitve 
več tisoč delovnih mest zato upamo, da bo prevladal razum in da bodo naše predlagane 
spremembe sprejete. 
 
 
 
        

Iztok Altbauer 
Direktor 
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