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150. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 28. 9. 2017 - Vlada RS je na svoji 150. redni seji med drugim sprejela Proračuna za leti 
2018 in 2019, predloge davčnih zakonov (novele Zakona o dohodnini, Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Zakona o davčnem 
postopku), novelo Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter 
dala soglasje k spremenjenim Ključnim elementom finančnih instrumentov v programskem 
obdobju 2014 – 2020 z dne 24. 8. 2017. 
 
Proračuna za leti 2018 in 2019  
 
Vlada RS je potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 
2019 s spremljajočimi dokumenti. Hkrati je sprejela tudi spremembo okvira proračunov sektorja država 
za obdobje 2018-2020. Predloga proračunov v skladu z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu 
zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov, upoštevata pa tudi sprejete nove obveznosti, 
ki so nastale po sprejemu proračuna za leto 2018. Načrtovani izdatki se najbolj povečujejo za sledeče 
politike – promet in prometna infrastruktura, znanost in informacijska družba, zdravstveno varstvo ter 
podjetništvo in konkurenčnost. 
 
Vlada je sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 2019, hkrati pa je zaradi spremenjenih 
okoliščin sprejela tudi spremembo okvira za pripravo proračunov sektorja država. Spremembe se 
nanašajo na ciljni saldo sektorja država in državnega proračuna v letu 2018 ter na najvišji obseg 
izdatkov za sektor država, državni proračun in zdravstveno blagajno.  
 
V letu 2018 se najvišji obseg izdatkov za sektor država zvišuje za 132 milijonov evrov na 19,3 milijarde 
evrov, kar je podlaga za določitev ciljnega presežka sektorja država za leto 2018 v višini 0,4 odstotka 
BDP. Skladno s tem načrtovan saldo državnega proračuna po denarnem toku v letu 2018 izkazuje 
presežek v višini 0,1 odstotka BDP, enako tudi v letu 2019. Obstoječi okvir je za leto 2018 predvideval 
0,2-odstotni primanjkljaj sektorja država in prav tako 0,2-odstotni primanjkljaj državnega proračuna.  
 
Povečanje najvišjega obsega izdatkov za leto 2018 temelji na spremenjenih makroekonomskih 
okoliščinah, namen povečanja pa je tudi, da zaradi višjih predvidenih izdatkov iz EU sredstev omilimo 
pritisk na porabo integralnih sredstev.  
 
Zaradi večjega transfera državnega proračuna v ZZZS in boljših makroekonomskih indikatorjev se 
dviguje tudi meja izdatkov za zdravstveno blagajno. Posledično se je dvignil tudi skupni najvišji obseg 
izdatkov za celoten sektor država, pri čemer se skupni obseg prihodkov zvišuje hitreje, zato se je 
pospešila tudi javnofinančna konsolidacija. 
 
Prihodki državnega proračuna so za leto 2018 tako načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov, odhodki pa 
9,63 milijarde evrov. Prihodki se od sprejetega proračuna za leto 2018 povečujejo za 4,4 odstotka, 
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integralni odhodki pa za 0,6 odstotka. Proračunski presežek je predviden v višini 50,9 milijona evrov 
oziroma 0,1 odstotka BDP.  
 
V predlogu proračuna za leto 2019 so prihodki načrtovani v višini 9,75 milijarde evrov, kar je za 0,8 
odstotka več kot v predlogu sprememb proračuna  za leto 2018. Odhodki v letu 2019 so načrtovani v 
višini 9,70 milijarde evrov, kar je za 0,7 odstotka več od odhodkov, načrtovanih v predlogu sprememb 
proračuna 2018. Proračunski presežek je predviden v višini 53,8 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka 
BDP.  
 
V strukturi izdatkov državnega proračuna se za naslednje tri največje politike skupaj v obeh letih 
načrtuje po 3,9 milijarde evrov izdatkov (30,6 odstotka v 2018 in 30,2 odstotka v 2019). Gre za politike: 
- izobraževanje in šport, za katero se namenja 1,7 milijarde evrov (tj. za 173,9 milijona evrov več, kot je 
znašala realizacija v 2016), 
- pokojninsko varstvo, za katero se namenja 1,2 milijarde evrov (tj. za 126,1 milijona evrov manj od 
realizacije v 2016), 
- socialna varnost, za katero se namenja eno milijardo evrov (tj. za 5,9 milijona več od realizacije v 
2016). 
 
Za vse ostale politike skupaj se načrtuje 5,4 milijarde evrov (42,4 odstotka) v letu 2018 in 5,3 milijarde 
evrov (40,5 odstotka) v letu 2019. Načrtovani izdatki se v letu 2018 glede na realizacijo v letu 2016 
največ povečujejo na naslednjih politikah: 
- promet in prometna infrastruktura za 237,2 milijona evrov; 
- znanost in informacijska družba za 104 milijone evrov; 
- zdravstveno varstvo za 85,5 milijona evrov; 
- podjetništvo in konkurenčnost za 80,7 milijona evrov (poudarek je na povratnih sredstvih). 
 
V državnem proračunu največji delež (27 odstotkov v 2018 in 29,3 odstotka v 2019) predstavljajo 
izdatki, namenjeni za politiko servisiranja javnega dolga in upravljanja z denarnimi sredstvi. V letih 2018 
in 2019 bomo nadaljevali z uspešnim upravljanjem dolga državnega proračuna, kar se odraža na 
zniževanju plačil obresti. Tako se načrtovani odhodki za plačilo obresti v letu 2018 znižujejo za 100,4 
milijona evrov oziroma za 11,4 odstotka glede na sprejeti proračun 2018. V letu 2018 se namreč za 
plačilo obresti načrtuje skupaj 855,6 milijona evrov, v letu 2019 pa 823,5 milijona evrov, tj. za 32,1 
milijona evrov oziroma za 3,8 odstotka manj kot v 2018.  
 
V predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa je vlada med drugim uredila 
vprašanje povprečnine za financiranje občin. Za prihodnje leto je v skladu z dogovorom na pogovoru pri 
predsedniku vlade Miru Cerarju, ki je s predstavniki združenj občin potekal ta teden, predvidena 
povprečnina v višini 551 evrov, za leto 2019 pa v višini 558 evrov. Vlada je tako naredila še en korak, s 
katerim se je ob hkratni skrbi za vzdržnost javnih financ približala željam občin. Predlagana povprečnina 
za leto 2018 je tudi bistveno višji od lanske in po nekaj letih spet višja od povprečja med letoma 2009 in 
2016, predlog za leto 2019 pa je najvišji znesek v zgodovini. 
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Vlada se je seznanila tudi z revizijskim poročilom predloga zaključnega računa državnega proračuna za 
leto 2016 in sklenila, da posreduje dokončen predlog zaključnega računa, revizijsko poročilo in pojasnila 
o razlogih za neupoštevanje posameznih predlogov popravkov revizorja DZ v sprejem. 
 
Poleg tega se je vlada seznanila z letnimi poročili skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, ter 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja. Vlada bo omenjena poročila predložila DZ skupaj z 
zaključnim računom proračuna za leto 2016. (Vir: MF) 
 
Paket davčnih sprememb  
 
Vlada RS je sprejela paket sprememb na davčnem področju, ki prinašajo pomembne izboljšave za 
davčne zavezance. Za posameznike z najnižjimi dohodki se odpravlja stopničavost dodatne splošne 
olajšave, uvaja se ugodnejša davčna shema za določene napotitve na delo v in iz Slovenije ter ureja 
davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z začasnimi napotitvami v tujino. V zvezi z davčnimi 
blagajnami se uvaja trajna možnost proste izbire glede uporabe vezane knjige računov. Na področju 
sistema normiranih odhodkov se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab.  
  
Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega prestrukturiranja 
davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih 
bremen. Rešitve so zajete v novelah Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, 
Zakona o davčnem potrjevanju računov ter Zakona o davčnem postopku in so rezultat opravljenih 
analiz, prejetih pripomb iz javne obravnave in razprave z različnimi deležniki.  
 
Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna odprava stopničavosti dodatne splošne 
olajšave, s čimer želimo zagotoviti enako obravnavo zavezancev v približno enakem položaju. S tem se 
preprečuje, da zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo neto plačo. Z novo ureditvijo se 
spreminja določanje dodatne splošne olajšave na način, da se od zgornje dohodkovne meje, do katere 
se prizna najvišja dodatna splošna olajšava (11.166,37 evra) do dohodkovne meje 13.316,83 evra 
določi linearno glede na dohodek.  
 
S ciljem ustvarjanja konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo se uvaja posebna davčna 
shema na področju dohodkov, doseženih z določenimi napotitvami na delo iz Slovenije v tujino ali iz 
tujine v Slovenijo. Gre za napotitve delavcev, ki na ta način pridobivajo in delijo nova znanja in veščine 
na gospodarskem in znanstvenem področju v Sloveniji. Predlagana rešitev predvideva davčno 
ugodnejšo obravnavo daljših napotitev zaposlenih, ki trajajo neprekinjeno več kot 30 dni in so od kraja 
običajnega opravljanja dela pred napotitvijo oddaljene toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko 
smiselne. Določen je tudi spodnji prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme 
izključuje napotitve nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita pred 
negativnimi vplivi na trg dela (socialnim dumpingom). Rešitev torej predstavlja spodbudo za 
visokokvalificiran kader, ki se odloča za delo zunaj države sedeža delodajalca, z namenom pridobivanja 
novih znanj in kompetenc začasno napotenega. Pripomogla bo k izboljšanju konkurenčne slike 
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Slovenije, ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest v Sloveniji ter zagotavljanju dodane vrednosti v 
Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki pridobijo v tujini in, ki pripomore k ustvarjanju kvalitetnejših 
delovnih mest. 
 
Ureja se tudi področje povračila stroškov, vezanih na začasne napotitve zaposlenih v tujino. Glede na 
sedanjo ureditev je predlagana ureditev za napotitve bistveno ugodnejša tako v zvezi s povračili 
stroškov prehrane, prevoza in tudi stroškov prenočevanja.  
 
Na področju sistema normiranih odhodkov iz dejavnosti se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev 
možnosti zlorab. Z namenom preprečevanja zaznanih zlorab se zato nadgrajuje pravilo glede 
obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, določa 
se zgornja absolutna višina priznanih normiranih odhodkov, za ugotavljanje davčne osnove na podlagi 
normiranih odhodkov pa se bodo pri ugotavljanju višine prihodkov seštevali prihodki zavezanca in 
njegovih povezanih oseb.  
 
Povečuje se posebna osebna olajšava za dijake in študente iz sedanjih 75 % splošne olajšave na 
znesek splošne olajšave. Uvaja se tudi oprostitev plačila dohodnine za prejeto brezplačno pravno 
pomoč, s čimer se  zasleduje izenačitev brezplačne pravne pomoči z drugimi dohodki, ki imajo 
socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila dohodnine.    
 
Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so ključne predlagane spremembe vezane na sistem 
normiranih odhodkov, ki v novem predlogu sledi prej omenjenim spremembam v sistemu normiranih 
odhodkov. Poleg tega vključuje tudi ukrepe za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev 
vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo. 
 
Predlagane spremembe prinašajo trajno možnost proste izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige 
računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. december 2017) in s tem odpravo 
obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca. Predvideva se tudi podaljšanje 
roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige in podaljšanje časa za spletno 
preverjanje davčno potrjenih računov.  
 
Z vidika cenejšega in predvsem bolj enostavnega načina plačevanja davčnih obveznosti so v okviru 
sprememb Zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki uvajajo možnost kartičnega 
plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev, brez plačila provizije pri upravnem ali drugem državnem 
organu. 
 
Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
 
Uredba se spreminja zaradi spremenjenih indeksov življenjskih stroškov. Uredba o plačah in drugih 
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini namreč v 7. členu določa, da spremembo preglednice 
indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. 
oktobra. Zadnja sprememba indeksov je bila junija 2017. Spremembe, ki se nanašajo na Indekse 
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življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN), začnejo veljati in se uporabljati 1. oktobra 
2017. 
 
Sprememba Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 
 
Ključni elementi finančnih instrumentov se spreminjajo zaradi uskladitve razdelitve finančnih sredstev 
med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo na prednostnih naložbah 1.2 in 3.1, in sicer glede na 
predlog spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020. 
 
V skladu s spremembo Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 
je za finančne instrumente na prednostni naložbi 1.2. za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 34,2 
mio EUR (prej 35,2 mio EUR) za Zahodno kohezijsko regijo pa 53,8 mio EUR (prej 52,8 mio EUR), na 
prednostni naložbi 3.1. pa za Vzhodno kohezijsko regijo 55,5 mio EUR (prej 54 mio EUR), za Zahodno 
kohezijsko regijo pa 79,5 mio EUR (prej 81 mio EUR). Ker se sprememba nanaša na razporeditev 
sredstev za finančne instrumente znotraj prednostnih naložb 1.2 in 3.1., kumulativno višina finančnih 
sredstev, namenjenih finančnim instrumentom, tako na ravni prednostnih naložb 1.2. (88 mio EUR) in 
3.1. (135 mio EUR) kot tudi na ravni vseh sredstev za izvajanje finančnih instrumentov (253 mio EUR), 
ostaja nespremenjena. 
 
Zaradi navedene spremembe razdelitve sredstev za finančne instrumente med kohezijskima regijama 
se v Ključnih elementih finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 spreminja 
načrtovana delitev sredstev med kohezijskima regijama v letni dinamiki vplačil v sklad skladov, in sicer 
so za finančne instrumente na prednostni naložbi 1.2 v letih 2017, 2019, 2021 in 2022 za Vzhodno 
kohezijsko regijo predvidene tranše v znesku 8,55 mio EUR (prej 8,8 mio EUR), za Zahodno kohezijsko 
regijo pa tranše v znesku 13,45 mio EUR (prej 13,2 mio EUR); za finančne instrumente na prednostni 
naložbi 3.1 pa so v letih 2017, 2019, 2021 in 2022 za Vzhodno kohezijsko regijo predvidene tranše v 
znesku 13,875 mio EUR (prej 13,5 mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo pa tranše v znesku 19,875 
mio EUR (prej 20,25 mio EUR).  
 
 


