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22. REDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS 
 
22. redna seja Državnega zbora RS je potekala od 19. do 27. septembra 2016. Poslanke in 
poslanci so med drugim sprejeli novelo Zakona o dohodnini, novelo Zakona davčnem postopku 
ter na zahtevo državnih svetnikov ponovno odločali in znova tudi sprejeli Zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti. DZ je v drugi obravnavi sprejel nekaj dopolnil k Predlogu zakonu o 
dimnikarskih storitvah, o podpori celotnemu zakonu bo odločal na naslednji seji. DZ je mag. 
Matejo Vraničar Erman imenoval za finančno ministrico. 
 
Ponovno odločanje o Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) 
 
Odložilni veto na zakon je predlagala Komisija DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni 
svet je prepričan, da bi moral zakon prepustiti odločitev o načinu izvajanja dela pogrebne dejavnosti, ki 
ga zakon ne opredeli kot obvezno gospodarsko javno službo, občinam in njihovim organom. Te pa bi jo 
lahko opredelile kot gospodarsko javno službo ali jo prepustile trgu. 
 
V skladu z novim zakonom bi državljani lahko sami izbrali izvajalca pogrebnih storitev. Pokopališka 
dejavnost bi ostala v pristojnosti občin, medtem ko se bi pogrebna dejavnost, če bi bilo to mogoče, 
izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. 
 
Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska 
javna služba, prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba. Pokopališka 
dejavnost pa obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in ju zagotavlja občina. 
 
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)  
  
Novela Zakona o dohodnini prinaša spremembo dohodninske lestvice, tako da se bodo razbremenile 
plače nad 1,64-kratnikom povprečne plače. Med sedanjim drugim in tretjim razredom se bo uvedel nov 
davčni razred s 34-odstotno stopnjo davka, ki bo veljala za neto davčno osnovo med 20.400 in 48.000 
evrov, stopnja davka v četrtem razredu, kamor se uvrščajo zavezanci z neto davčno osnovo med 
48.000 in 70.907 evrov, pa se bo znižala na 39 odstotkov. Ostaja pa najvišji razred pri dohodnini s 50-
odstotno obdavčitvijo za tiste z neto davčno osnovo nad 70.907 evrov. 
 
Novost je še posebna davčna obravnava za nagrade, ki jih zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno 
na podlagi poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za izplačila do višine 70 odstotkov 
povprečne plače po novem ne bo treba obračunati dohodnine. 
 
Spremembe se uvajajo tudi za tiste z nižjimi prejemki, in sicer se dohodkovni prag za upravičenost do 
višje dodatne splošne olajšave zvišuje za 300 evrov na 11.166,37 evra. Gre za približno 20.000 
zavezancev, predvsem prejemnikov minimalne plače. Višina splošne olajšave kot tudi dodatne splošne 
olajšave ostaja na ravni iz leta 2016. 
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Spremembe pri dohodnini bodo povzročile izpad proračunskih prihodkov v letu 2017 za 106 milijonov 
evrov, v letu 2018 pa še za dodatnih 200.000 evrov. V večji meri se bo ta izpad nadomestil z zvišanjem 
davka od dohodkov pravnih oseb z veljavnih 17 na 19 odstotkov. 
 
Novela Zakona davčnem postopku (ZDavP-2J) 
  
Po noveli bo Finančna uprava RS (Furs) vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko 
zavarovanje, kot so denimo samozaposleni in kmeti, izdala predizpolnjen obračun prispevkov za 
socialno varnost. S tem se bo zavezancem omogočilo lažje izpolnjevanje davčne obveznosti in znižanje 
stroškov. Da pa bodo ti zavezanci prejeli predizpolnjen obračun prispevkov, morajo s Fursom poslovati 
prek njegovega portala eDavki. Ureditev bo veljala za zavezance, ki morajo sami obračunati in plačati 
prispevke za socialno varnost, davčni organ pa zanje razpolaga s podatki za določitev osnove za plačilo 
teh prispevkov.  
 
Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. S tem se bo 
zavezancem omogočilo večjo likvidnost in torej lažje plačilo davkov in prispevkov. Zamik bo veljal tudi v 
drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem. 
 
Novela zakona prinaša tudi dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo namreč 
lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih 
obrokih. 
 
Da bi zavezance spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, so predvidene 
spremembe pri obrestnih merah, in sicer se bosta pri njihovi višini upoštevali teža kršitve ter okoliščina, 
ali je zavezanec kršitev odpravil sam ali pa jo je ugotovil davčni organ. Po novem se bodo letne 
obrestne mere gibale med dvema in devetimi odstotki, kolikor zdaj znašajo zamudne obresti. 
 
Spremembe so predvidene tudi na področju davčnega inšpekcijskega nadzora. Ker bo davčni organ po 
končanem inšpekcijskem pregledu sestavil zapisnik, se bo črtala dolžnost, da mora že pred sestavo 
zapisnika zavezanca pisno seznaniti z rezultatom nadzora. Uvaja se tudi nov institut, in sicer predložitev 
davčnega obračuna ali njegovega popravka znotraj postopka davčnega inšpekcijskega nadzora, če to 
dovoli davčni organ. 
 
Spremembe so tudi pri davčni izvršbi, in sicer se omejitve izvršbe razširjajo na dolžnikove denarne 
prejemke, če preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu. To velja tudi 
za samostojnega podjetnika posameznika. 
 
Med ostalimi spremembami velja izpostaviti določbo, da davčni organ opravi pobot med preveč 
plačanimi in neplačanimi davki takoj, ko stečejo pogoji zanj. Poenostavlja se tudi način podpisovanja 
upravnih aktov, ki se izdajo v elektronski obliki. 
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Z uveljavitvijo predlaganih sprememb se bo v slovenski pravni red preneslo tudi dve evropski direktivi, s 
katerima se bo še dodatno razširila avtomatična izmenjava informacij med državami članicami EU ter 
določilo izmenjavo poročil po državah. 
 
Zakon v obravnavi 
 
Predlog zakona o dimnikarskih storitvah (ZDimS) 
  
Med dopolnili, ki so jih potrdili poslanci v drugi obravnavi predloga zakona, je tudi amandma, ki določa, 
da bodo potrošniki izvajalca dimnikarskih storitev izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 
mesecev, v nasprotnem primeru se bo štelo, da so z izvajalcem zadovoljni in bo to delo opravljal tisti, ki 
ga je doslej. 
 
Predlog zakona predvideva licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev, izvajalcem bodo 
licence, če bodo izpolnjevali pogoje, podeljevale in odvzemale upravne enote. Licence ne bodo krajevno 
omejene in bodo veljale za celotno območje države, tudi ne bodo časovno omejene. 
 
Nov sistem ureditve izvajanja dimnikarske storitve naj bi zaživel z letom 2017. 
 
Med prednostmi predloga zakona je izpostavljena cenovno konkurenčnost, namesto sedanjih fiksnih 
cen se določa zgolj najvišje cene, ki bodo določene na podlagi časovnih normativov za posamezno 
storitev.  
 
Za učinkovito delovanje novega sistema bo treba okrepiti nadzor nad izvajanjem zakona, to namerava 
MOP storiti z nadgradnjo dimnikarske evidence in okrepitvijo nadzora. 
 
Obstoječi koncesijski sistem je ukinil DZ leta 2013, ko je potrdil spremembo Zakona o varstvu okolja - ta 
je predvidel ukinitev izvajanja dimnikarske službe kot obvezne gospodarske javne službe. Ministrstvo 
tako s predlaganim zakonom o dimnikarskih storitvah ureja področje, ki bi bilo sicer s 1. januarjem 2017 
v celoti prepuščeno trgu, izvajanje dimnikarskih storitev pa v celoti neregulirano. 
 
Imenovanje  
 
Imenovanje ministrice za finance 
 
DZ je državno sekretarko na finančnem ministrstvu mag. Matejo Vraničar Erman imenoval za finančno 
ministrico. Nova finančna ministrica je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica s področja javne 
uprave, ki je skoraj ves čas poklicnega delovanja povezana s področjem javnih financ. 
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