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50. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 28. 8. 2015 - Vlada RS se je na 50. redni seji seznanila s  poročilom o izvedenih 
aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb. Vlada RS je med drugim 
tudi določila besedilo predloga novele Zakona o davčnem postopku ter predloga novele Zakona 
o knjižničarstvu, sprejela pa je novelo Uredbe o organih v sestavi ministrstev, Uredbo o začasnih 
izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo, mnenje o Predlogu Zakona o reševanju 
stanovanjske problematike mladih ter mnenje o predlogu novele Zakona o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji. 
 
Poročilo o izvedenih aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb 
 
Vlada RS se je seznanila z oceno stanja aktualnih migracijskih trendov in poročilom o izvedenih 
aktivnostih z namenom pripravljenosti na sprejem večjega števila oseb. 
 
Na zunanje meje EU iz dneva v dan narašča pritisk migrantov, Zahodni Balkan stopa v ospredje kot 
glavna točka vstopa v države EU. S to problematiko se države soočajo na različne načine. Makedonija 
in Srbija zgolj poskušata v čim večji meri olajšati tranzit migrantom prek njihovega ozemlja do meje z 
Madžarsko. Ta gradi ograjo in sprejema druge ukrepe. Z dokončno izgraditvijo ograje na madžarsko-
srbski meji bi lahko prišlo do preusmeritve migracijskih tokov, ena od možnih smeri je tudi prek Hrvaške 
proti Sloveniji.  
 
Trenutno Slovenija ni podvržena množičnim prihodom migrantov. Po podatkih slovenske policije je 
število ilegalnih prehodov meje nizko, kljub temu policija dosledno izvaja ukrepe za zajezitev 
povečanega števila nedovoljenih prehodov skupne meje. 
 
Ker se stanje oziroma migracijski tokovi lahko spremenijo, so maja začeli z intenzivnimi pripravami na 
morebiten prihod večjega števila migrantov. Rezultat tega je Kontingentni načrt, ki ga je Vlada sprejela 
julija.  
 
Za prvi dve fazi iz kontingentnega načrta imamo vse kapacitete zagotovljene, kakor tudi logistična 
vprašanja. Za tretjo fazo, ki je številčno ne moremo opredeliti, saj ne vemo, koliko beguncev bomo 
dejansko sprejeli, zagotavljamo dodatne kapacitete, ki jih bomo lahko postopno širili glede na potrebe. 
Na seji je Vlada zato sprejela sklep, da bo Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi podrobnih 
podatkov Ministrstva za javno upravo in drugih resorjev v roku 7 dni določilo dodatne lokacije, ki bi bile 
primerne za takojšnjo vselitev in osnovno oskrbo. Nemudoma po oblikovanju dokončnega seznama 
primernih lokacij se bodo povezali z lokalnimi skupnostmi in jim podrobno predstavili aktivnosti oziroma 
načrte. 
 
Priprave na morebiten prihod večjega števila migrantov potekajo v tesnem sodelovanju z drugimi 
ministrstvi in inštitucijami. Vsakodnevno potekajo sestanki z ministrstvom za obrambo, šolstvom, delo, 
družino, upravo za zaščito in reševanje in drugimi, saj se lahko le s skupnim in koordiniranim 
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sodelovanjem učinkovito odzovemo na izzive, ki bi jih morebiten prihod večjega števila migrantov 
prinesel.  
 
Pomembno je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki imajo široke izkušnje na tem področju in 
dobro oblikovan sistem ravnanja v takih situacijah. Vsi skupaj si želimo, da bi našli način skupnega 
reševanja te res velike humanitarne krize.  
 
Obenem je Vlada RS sprejela sklep, da bo Ministrstvo za notranje zadeve nadaljevalo z rednim 
poročanjem o poteku aktivnosti z namenom pripravljenosti na spremenjene razmere, usklajenega 
delovanja vseh pristojnih organov, spremljanja kriznega stanja na področju migracij in izmenjave 
informacij o izvedenih in načrtovanih aktivnostih pristojnih organov. 
 
Predlog novele Zakona o davčnem postopku 
 
Predlog zakona predstavlja prvi pomemben korak v pripravi ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja in 
administrativne ureditve. Vlada RS je v Nacionalnem reformnem programu 2015-2016 zastavila, da bo z 
namenom zmanjšanja administrativnih ovir in poenostavitve postopkov pobiranja davkov pripravila 
predlog spremembe Zakona o davčnem postopku. 
 
S predlogom novele se poenostavljajo postopki pobiranja davkov oziroma izpolnjevanja davčne 
obveznosti za zavezanca za davek in zagotavlja konsistentnost davčne postopkovne zakonodaje. 
Sprejem novele zakona narekuje tudi potreba po spremembi določenih rešitev, in sicer na podlagi 
spoznanj izvajanja veljavnega sistema, predlogov strokovne javnosti ter zavezancev za davek. 
 
Pregleden, jasen, enostaven davčni sistem je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo 
uporabo predpisa in večjo pravno varnost davčnih zavezancev, manj obremenjuje gospodarstvo, zato 
vpliva na konkurenčnost, je eden izmed načinov boja proti sivi ekonomiji, prispeva k prostovoljnemu 
pobiranju davkov, zmanjšuje stroške davčnega zavezanca in davčnega organa.  
 
Predlogi se nanašajo na uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, ureditev 
dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje poplačilo davčnega dolga, davčno izvršbo, 
znižanje glob v zvezi s prekrški, ki jih storijo davčni zavezanci pri elektronski obdelavi podatkov, ter 
podaljšanje zastaranja postopka o prekršku za posebno hude davčne prekrške.  
 
S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva Sveta 2014/107/EU z dne 9. decembra 
2014 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju 
obdavčenja ter prevzema vsebina OECD standarda avtomatične izmenjave informacij o finančnih 
računih za namene obdavčenja.  
 
Glavni cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov pobiranja davkov oziroma zmanjšanje 
administrativnega bremena zavezancem za davek in večja preglednost davčnega postopka. S tem se 
povečuje tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Predlog zasleduje preprost in pregleden način 
pobiranja davkov. 
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S predlogom zakona se uvajajo dodatne možnosti obročnega plačila davka, ki davčnemu zavezancu 
omogočajo lažje plačilo davčnega dolga.  
 
Dopolnitve in spremembe ureditve davčne izvršbe z zagotavljanjem minimalnih pogojev za preživetje 
davčnega dolžnika upoštevajo ustavno načelo socialne države pri opravljanju izvršbe, vzpostavljajo 
enakost in pravičnost dolžnikov v davčni izvršbi ter zasledujejo hitrejše in večje poplačilo davčnega 
dolga, ki je v interesu davčnega dolžnika in davčnega organa. 
 
Z uvajanjem novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma se uresničuje načelo gotovosti in 
seznanjenosti davčnega zavezanca glede izpolnjevanja obveznosti. Sporazum je dogovor med davčnim 
zavezancem (rezidentom ali nerezidentom, opredeljenim po ZDDPO) in davčnim organom, na podlagi 
katerega se še pred izvajanjem povezanih čezmejnih transakcij določijo merila za določanje primerljive 
tržne cene za te transakcije v določenem obdobju. 
 
Z razširjenim področjem avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU in tretjimi 
državami, podpisnicami Večstranskega sporazuma o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih 
računih, se zasleduje zmanjšanje stroškov in administrativnih bremen davčnih uprav in gospodarskih 
subjektov, z uporabo enotnega standarda poročanja in dolžne skrbnosti za informacije o finančnih 
računih. 
 
Spremembe in dopolnitve določb o davčnem nadzoru in davčni izvršbi zasledujejo večjo učinkovitost 
davčnega organa. 
 
V nadaljevanju so predstavljene pomembnejše vsebine po posameznih sklopih: 
 

I. Odprava administrativnih ovir za davčne zavezance  

1. Določitev enega (namesto dveh) transakcijskega računa tudi za samostojnega podjetnika 
posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.  
2. Določitev plačnika davka za dohodke v zvezi z delovnim razmerjem, če so delodajalci fizične osebe v 
skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Delojemalcem v teh primerih ne bo treba več napovedovati 
dohodkov.  
3. Razširitev možnosti pobota davkov in drugih nedavčnih denarnih terjatev s preveč plačanimi prispevki 
ali davki.  
4. Davčnemu zavezancu ne bo več treba vlagati zahteve za vračilo davka, ki je prihodek občinskega 
proračuna, če občina ne zagotovi vračila.  
5. Določitev enega oziroma enotnejših rokov za vložitev napovedi za dohodke iz zaposlitve, če dohodka 
ne izplača plačnik davka, dohodke iz drugih pogodbenih razmerij in pokojnin, napovedi za odmero 
akontacije dohodnine od drugega dohodka, napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala in 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem (npr. napovedi se vlagajo do 28. 2., 15. dne v mesecu ali 15. 
dan od dneva izplačila).  
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6. Davčnemu zavezancu se poleg uveljavljanja normiranih stroškov omogoči že pri sestavi 
informativnega izračuna dohodnine uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitev tako, kot to velja 
za vzdrževane družinske člane.  
7. Zavezancu za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za določitev davčne 
osnove za proizvodnjo vina oziroma oljčnega olja iz lastnega pridelka ne bo več treba prijavljati 
parcelnih številk zemljišč vinogradov oziroma parcelnih številk zemljišč.  
 

II. Določitev dodatnih možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga  

1. Davčni organ lahko v primerih preventivnega finančnega prestrukturiranja dovoli obročno plačilo 
davka v največ 60 mesečnih obrokih. S tem se rok odplačevanja usklajuje z določbami Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Predlagani način 
omogoča premostitev likvidnostnih težav davčnemu zavezancu, ki še ne izpolnjuje pogojev za prisilno 
poravnavo ali stečaj.  
2. Podaljšuje se obdobje, v katerem so davčnemu zavezancu dane dodatne možnosti, ki mu olajšujejo 
poplačilo davčnega dolga, če davčni zavezanec predloži ustrezni instrument zavarovanja (možnost 
plačila davka v največ 24 mesečnih obrokih). 
3. Pospešitev postopkov odloga oziroma obročnega plačila davčnega dolga, ki je v interesu davčnega 
zavezanca. Davčni organ v sklepu, s katerim bo zahteval zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti 
oziroma zavarovanje plačila davčne obveznosti, ne bo določil vrste zavarovanja. 
 

III. Davčna izvršba 

1. Določitev obveznosti za banke oziroma hranilnice, da davčnemu organu obvezno predlagajo podatke 
o obstoju depozita in višini ter zapadlosti sredstev dolžnika iz tega naslova.  
2. Dopolnitve in spremembe določb, ki urejajo davčno izvršbo na premičnine, preprečujejo zlorabe 
dražiteljev in ponudnikov zarubljenih premičnin, ki v praksi pogosto uporabljajo načine, s katerimi lahko 
za zelo nizke zneske kupijo zarubljene premičnine.  
3. Če je izvršba iz premoženja dolžnika – nosilca kmetije neuspešna, se davek lahko izterja tudi od 
članov kmečkega gospodinjstva (poroštvo). S tem se določi dodatna možnost za poplačilo davčnega 
dolga. 
4. Uskladitev in poenotenje ureditve z novelo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-K).  
 

IV. Uvedba novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma  

Z uvajanjem novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma se uresničuje načelo gotovosti in 
seznanjenosti davčnega zavezanca glede izpolnjevanja obveznosti. Sporazum je dogovor med davčnim 
zavezancem (rezidentom ali nerezidentom, opredeljenim po Zakonu o davku od dohodkov pravnih 
oseb) in davčnim organom, na podlagi katerega se še pred izvajanjem povezanih čezmejnih transakcij 
določijo merila za določanje primerljive tržne cene za te transakcije v določenem obdobju. 
 

V. Prenos direktive in enotnega standarda poročanja 

Predlog zakona zagotavlja učinkovito izvajanje avtomatične izmenjave informacij, ki je pomembno 
sredstvo v boju proti čezmejnim davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu 
načrtovanju. V predlogu zakona se urejajo obveznosti finančnih institucij Slovenije, kot izhajajo iz 
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direktive in enotnega standarda poročanja in dolžne skrbnosti o informacijah o finančnih računih, ter 
določajo ukrepi za zagotavljanje teh obveznosti in nadzora v zvezi z njimi. Tako se v predlogu zakona 
določajo postopki dolžne skrbnosti, obveznost identifikacije računov ter zbiranja in poročanja informacij 
pristojnemu organu.  
 

VI. Drugo 

1. Predlog zakona določa, da če je davek izključno prihodek proračuna samoupravne lokalne skupnosti 
(na primer: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na vodna plovila, davek od 
premoženja), se davek, ki se ugotavlja z odločbo o odmeri davka, ne odmeri, če ne presega 5 eurov. 
Veljavni ZDavP-2, ki ne velja za davek, ki je prihodek proračuna samoupravne lokalne skupnosti, 
določa, da če se davek ugotavlja z odločbo o odmeri davka, se davek ne odmeri, če ne bi presegel 10 
eurov, razen če ni z zakonom o obdavčenju ali s tem zakonom določeno drugače.  
2. Ureditev novega obsega nadzora posameznega področja poslovanja, v katerem davčni organ v 
poenostavljenem ugotovitvenem postopku preveri posamezna dejanja zavezanca za davek. Če davčni 
organ v tem nadzoru ugotovi, da je treba poslovanje zavezanca dodatno raziskati na več področjih 
poslovanja oziroma v zvezi z enim ali več davkov za eno ali več obdobij, lahko opravi davčni inšpekcijski 
nadzor. Podobno velja tudi v primeru, ko davčni organ opravlja davčni nadzor obračunov. Predlaga se, 
da nadzor davčnih obračunov ni več vezan samo na poslovne prostore zavezanca za davek. 
3. Na podlagi predlagane spremembe, s katero se črta veljavni 268. člen ZDavP-2, bo davčni organ 
vsem davčnim zavezancem sestavil informativni izračun dohodnine. Takšna ureditev uresničuje načelo 
enakosti, saj bodo vsi davčni zavezanci prejeli davčni informativni izračun. Davčnim zavezancem, ki do 
zdaj niso prejeli informativnega izračuna, ne bo več treba vlagati napovedi za odmero dohodnine. 
Predlagana ureditev je tudi pravičnejša, ker bodo vsi davčni zavezanci davčno obremenjeni, upoštevaje 
zakon o obdavčenju (ZDoh-2), ne glede na to, ali je nastala obveznost izdaje informativnega izračuna 
dohodnine oziroma obveznost vložitve napovedi. 
 
Predloga novele Zakona o knjižničarstvu 
 
Predlog zakona vsebuje manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, določbe glede prenehanje 
veljavnosti posameznih določb zakona, manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ter 
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z odločbo ustavnega sodišča. Novela ne spreminja zakonskih 
rešitev, ki so se v praksi izkazale kot ustrezne, prinaša pa nujne rešitve, katerih namen je odpraviti 
ugotovljene nepravilnosti in izboljšati knjižnično dejavnost. 
 
Novela Uredbe o organih v sestavi ministrstev  
 
Novela Uredbe o organih v sestavi ministrstev vsebuje spremembe in dopolnitve, povezane z 
izvrševanjem določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Omenjeni zakon določen 
del nalog, ki jih opravlja  Inštitut za vode Republike Slovenije, prenaša na Ministrstvo za okolje in 
prostor, kateremu je Vlada Republike Slovenije s sklepom 5.3.2015, naložila, da izvede ukrepe za 
reorganizacijo na področju upravljanja z vodami oziroma izvede aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo novega 
organa v njegovi sestavi to je Direkcije Republike Slovenije za vode.  
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Spremembe in dopolnitve Uredbe o organih v sestavi ministrstev vsebujejo določitev Direkcije 
Republike Slovenije za vode kot organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor ter  ureditev delovnega 
področja direkcije. Glede na določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah in glede na 
naloge, ki jih bo opravljala Direkcija Republike Slovenije za vode, predlog uredbe vsebuje tudi uskladitev 
nekaterih nalog Agencije Republike Slovenije za okolje, Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin ter Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo. 
 
Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo 
 
Uredba določa vrsto ukrepov, upravičence, pogoje in postopke za dodelitev pomoči za nadaljnje izredne 
začasne ukrepe na trgu s svežim sadjem in zelenjavo na podlagi Delegirane uredbe Komisije o 
spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 1031/2014 o določitvi nadaljnjih začasnih izrednih podpornih 
ukrepov za proizvajalce nekaterih vrst sadja in zelenjave.  
 
Ukrepi so namenjeni stabilizaciji trga s svežim sadjem in zelenjavo ter ustalitvi cen. Uredba vzpostavlja 
nadaljnje začasne izredne ukrepe podpore za sektor sadja in zelenjave za preprečevanje in 
obvladovanje kriz in sicer kot odziv na krizo zaradi podaljšanja ruskega embarga do avgusta 2016. 
Skupna količina pridelka, do katere je Slovenija upravičena, je 3.000 ton svežega sadja oziroma 
zelenjave, ki ga Slovenija v celoti namenja za ukrep umik s trga z brezplačno razdelitvijo. Višina 
sredstev EU za plačilo ukrepa je 1.190.000 eur. 
 
Uredba predvideva umik s trga z brezplačno razdelitvijo celotne kvote 3.000 ton: 
• dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobri država (Rdeči križ Slovenije, 
Slovenska Karitas), ter  
• vzgojno-izobraževalnim zavodom, vpisanim v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje 
(vrtcem, osnovnim ali srednjim šolam, dijaškim domovom, zavodom za vzgojo otrok s posebnimi 
potrebami), domovom za ostarele, centrom za usposabljanje, materinskim domovom, zavetiščem za 
brezdomce, varnim hišam, zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnim domovom, pri čemer se 
zagotovi, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupijo. 
 
S trga se umika sveže sadje in zelenjava tržne kakovosti. Slovenski pridelovalci bodo lahko uveljavljali 
ukrep za sledeče pridelke: jabolka, hruške, slive, paradižnik, korenje, sladka paprika, kumare in 
kumarice, zelje, cvetača in glavnati brokoli. Upravičenci bodo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki: 
• pridelujejo sadje oz. zelenjavo, in so na agencijo oddali zbirno vlogo za leto 2015 vključno z 
geoprostorskim obrazcem za vloge in zahtevke na površino, kjer je prijavljeno sadje oz. zelenjava 
(preverba površin); 
• imajo sklenjene pogodbe za pridelek letnika 2015; 
• agencijo uradno obvestijo o umiku s trga 
• nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri opravljenih kontrolah. 
 
Ukrep se izvaja od uveljavitve te uredbe do 30. junija 2016. 
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Mnenje o Predlogu Zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih 
 
Skupina poslancev Državnega zbora RS je v zakonodajni postopek predložila Predlog Zakona o 
reševanju stanovanjske problematike mladih, ki se nanaša na reševanje stanovanjskega vprašanja 
mladih. 
 
Vlada ne soglaša s predlogom zakona. Po mnenju vlade bo to vprašanje ustrezno rešeno v Resoluciji 
Nacionalno stanovanjskega programa 2015 – 2025, ki je v vladni proceduri. Predlog je tudi v nasprotju z 
19. členom Zakona o državni upravi, neizvršljiv, saj ni opredeljen pojem »nezasedeno« stanovanje in bi 
imel negativne posledice za proračun. Službena stanovanja so namenjena reševanju stanovanjskih 
potreb javnih uslužbencev in funkcionarjev v državni upravi, v skladu s kadrovsko politiko vlade. 
 
Mnenje o predlogu novele Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji 
 
Julija 2015 je skupina poslank in poslancev (prvopodpisana mag. Mirjam Bon Klanjšček) Državnemu 
zboru predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki 
Sloveniji, zato je predsednik Državnega zbora predlog zakona poslal v mnenje tudi vladi. Vlada v 
svojem mnenju pojasnjuje, da sicer razume utemeljene in legitimne cilje, ki se zasledujejo s predlogom 
zakona, zlasti urejanje bivanjskih razmer romske skupnosti, ki je tesno povezano, kot ugotavlja 
predlagatelj, z uresničevanjem temeljnih človekovih pravic kot so dostop do zdrave pitne vode in 
sanitarij in dostop do primernega bivališča. Prav tako se tudi vlada zaveda dejstva, da so se v praksi 
izkazale določene pomanjkljivosti pri delovanju Sveta romske skupnosti RS, zaradi česar bi bilo 
smiselno razmisliti o možnostih drugačnega oblikovanja in sestave te organizacije, vendar pa je po 
mnenju vlade potreben tehten razmislek tudi o nekaterih drugih določbah in ključnih rešitvah veljavnega 
zakona, kar zahteva zahtevnejšo in bolj poglobljeno pripravo sprememb in dopolnitev zakona, kot je bila 
opravljena do sedaj. V preteklem mandatu vlade so bile težnje, da bi se spremenilo samo 5. in 10. člen 
veljavnega zakona, vendar bi bil zakon glede na izkušnje v zvezi z njegovim uresničevanjem v praksi 
potreben celovitejše prenove.  
 
Vlada v svojem mnenju predlogu zakona argumentirano nasprotuje in na podlagi podanih konkretnih 
pripomb in pomislekov na posamezne člene meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ker pa se 
vlada zaveda pomembnosti urejanja odprtih vprašanj in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti veljavne 
ureditve, bo ob upoštevanju namenov in razlogov predlagateljev za spremembe in dopolnitve 
veljavnega zakona, v okviru strokovne razprave, medresorskega usklajevanja in usklajevanja z romsko 
skupnostjo sama pripravila predlog sprememb in dopolnitev zakona, ki ga namerava umestiti v svoj 
normativni program za prihodnje leto. 
 
(Vir: Vlada RS, sporočilo za javnost) 
 

*** 


