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8. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 15. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 8. redni seji med drugim seznanila s podpisom 
pisma o nameri z občinami, sprejela sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za 
pripravo in spremljanje izvajanja Strategije vlade na področju migracij ter koordinacijo aktivnosti 
s področja migracij. Prav tako je vlada prilagodila članstvo in naloge Projektnega sveta za 
prenovo sistema obdavčitve nepremičnin. 
 
Podpis pisma o nameri z občinami 
Vlada se je danes seznanila s podpisom pisma o nameri s predstavniki občinskih združenj glede 
določitve višine povprečnine za leto 2019. Dogovor z vsebino, ki je določena v pismu o nameri, bo s 
predstavniki reprezentativnih združenj občin v skladu s sklepom vlade podpisal minister za finance dr. 
Andrej Bertoncelj. 
 
Predstavniki vlade in občinskih združenj so 7. novembra 2018 po nekaj tedenskih usklajevanjih 
podpisali pismo o nameri glede višine povprečnine za leto 2019. Dogovorjena povprečnina bo znašala 
573,5 evra in je najvišja doslej. Pogovori so bili konstruktivni in so pripeljali do rešitve, sprejemljive za 
obe strani in vzdržen z vidika javnih financ.  
 
Pismo o nameri predvideva tudi, da bo vlada skupaj s predstavniki občinskih združenj ustanovila 
posebno delovno skupino. Naloga te skupine bo, da v šestih mesecih preuči možne spremembe 
zakonodaje, s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko določenih nalog.  
 
Predvideva tudi, da bodo predstavniki vlade in občinskih združenj iskali rešitve v smeri večje 
fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitev na področju investicijskih sredstev po Zakonu o financiranju 
občin. Čez šest mesecev bodo predstavniki vlade in občinskih združenj preverili učinke dogovora s 
sindikati javnega sektorja na višino stroškov občin, se seznanili s predlogi omenjene delovne skupine ter 
dogovorili nadaljnje ukrepe. 
 
Medresorska delovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja Strategije vlade na področju 
migracij ter koordinacijo aktivnosti s področja migracij 
Medresorska delovna skupina bo pripravila strategijo na področju migracij. Ta bo opredelila cilje, 
usmeritve in ukrepe za učinkovito upravljanje migracij v Republiki Sloveniji. Predlog strategije mora 
skupina pripraviti do konca junija 2019.  
 
Medresorska delovna skupina bo po sprejetju strategije preko predstavnikov resornih ministrstev in 
vladnih služb spremljala njeno izvajanje in koordinirala aktivnosti s področja migracij, o izvajanju 
strategije pa vsake tri mesece poročala Vladi Republike Slovenije. Medresorska delovna skupina ne 
prevzema pristojnosti, ki jih imajo ministrstva in drugi državni organi na področju migracij v skladu z 
veljavno zakonodajo in drugimi pravnimi podlagami, temveč je njena naloga izključno koordinativna in 
posvetovalna. 
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Naloga medresorske delovne skupine je tudi redno spremljanje situacije na področju migracij ter 
koordinacija operativnih aktivnosti in predlaganje potrebnih ukrepov v situacijah povečanega obsega 
migracij. S tem bo uvedeno in zagotovljeno sistemsko in horizontalno spremljanje situacije na področju 
migracij, ki trenutno ne obstaja, je pa potrebno zaradi že dalj časa naraščajočega trenda, predvsem na 
področju nezakonitih migracij in mednarodne zaščite.  
 
Vodja in namestnik medresorske delovne skupine sta predstavnika Ministrstva za notranje zadeve, člani 
pa so predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za 
gospodarstvo, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za zunanje zadeve, 
Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za pravosodje, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Policije, Urada Vlade RS za oskrbo in 
integracijo migrantov, Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, Kabineta predsednika vlade in 
Urada Vlade RS za komuniciranje. 
 
Članstvo in naloge Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin 
Vlada je s ciljem večje učinkovitosti dela danes prilagodila članstvo in naloge Projektnega sveta za 
prenovo sistema obdavčitve nepremičnin, ki bo v novem mandatu ciljno usmerjeno v uveljavitev novega 
sistema obdavčitve nepremičnin.  
 
V mandatu preoblikovanega projektnega sveta bo delo ciljno usmerjeno v pripravo sistemske prenove in 
uveljavitve novega sistema obdavčitve nepremičnin, t.j. v pripravo in uveljavitev zakona o davku na 
nepremičnine ter v operativno pripravo na izvedbo davka na nepremičnine ter v izvedbo prve odmere 
davka na nepremičnine, ki se načrtuje v letu 2020. Poleg tega bo projektni svet še naprej spremljal 
izvajanje množičnega vrednotenja nepremičnin in zagotavljanja podatkov zanj. Delno spremenjenim 
nalogam preoblikovanega projektnega sveta sledi tudi prenovitev in kadrovska razširitev le tega s ciljem 
čim bolj kakovostnega strokovnega dialoga med različnimi deležniki. V zvezi s tem je treba posebej 
opozoriti na razširjeno sestavo predstavnikov lokalnih skupnosti, ki so v sistemu davka na nepremičnine 
pomemben sogovornik.  
 
Preoblikovan projektni svet torej nadaljuje pomembno delo vzpostavljanja nove sistemske obdavčitve 
nepremičnin, ki se je začelo z vzpostavitvijo prejšnjega projektnega sveta. Ta je med drugim opravil 
koordinacijo in usmerjanje vzpostavitve  prenovljene zakonodaje s področja množičnega vrednotenja 
nepremičnin in noveliranja zakonodaje s področja evidentiranja nepremičnin s ciljem zagotoviti ustrezno 
davčno osnovo za novo sistemsko obdavčitev nepremičnin. 
 
Za predsednico Projektnega sveta za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin je vlada imenovala 
državno sekretarko na Ministrstvu za finance Natalijo Kovač Jereb, za podpredsednico strokovnjakinjo 
dr. Andrejo Cirman in za vodjo projekta Jožeta Novaka z Ministrstva za finance. 
 
Sledi seznam vseh članov in članic projektnega sveta: 
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1. iz vrst priznanih strokovnjakov s področja davkov in upravnega prava, evidentiranja in vrednotenja 
nepremičnin, prostorskega načrtovanja in komunalnega opremljanja ter ekonomike in socialne 
funkcije nepremičnin: 

• dr. Andreja Cirman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, SNZ FIABCI,  

• dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 

• Leon Kobetič, SNZ FIABCI,  

• Jože Murko, SNZ FIABCI, 

• dr. Jernej Podlipnik, SNZ FIABCI, 

• Tomaž Banovec, SNZ FIABCI; 
 

2. iz vrst ministrstev in vladnih služb:  
a) predstavnike Ministrstva za finance:  

• Natalija Kovač Jereb,  

• Jože Novak (namestnici: mag. Neva Žibrik, Špela Kač), 

• mag. Irena Popovič (namestnici: mag. Petra Istenič, mag. Tina Humar), 

• Jana Ahčin, Finančna uprava Republike Slovenije (namestnik: Peter Grum), 
b) predstavnika Ministrstva za okolje in prostor: 

• Aleš Prijon (namestniki: Barbara Radovan, mag. Suzana Stražar), 

• Anton Kupic (namestnika: Franci Ravnihar, mag. Dušan Mitrović), 
c) predstavnico Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo:  

• dr. Karmen Vezjak Progar (namestnica: Nina Božičnik), 
č) predstavnika Ministrstva za javno upravo:  

• Uroš Korošec (namestnik: dr. Franci Žohar),  
d) predstavnika Ministrstva za infrastrukturo:  

• Nina Mauhler (namestnica: mag. Darja Kocjan),  

• mag. Bojan Kumer (namestnik: mag. Hinko Šolinc), 
e) predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:  

• dr. Jože Podgoršek (namestnici: Hermina Oberstar, Ariana Libertin), 
f) predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: 

• Aleš Cantarutti (namestnici: Martina Gašperlin, Renata Martinčič), 
g) predstavnika Ministrstva za pravosodje: 

• Miha Verčko (namestnica: Darja Šumah); 
h) predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: 

• Iztok Žigon (namestnik: Mitja Maruško); 
i) predstavnico Ministrstva za kulturo: 

• mag. Ksenija Kovačec Naglič (namestnici: Barbara Mlakar, Veronika Leskovšek); 
 

3. iz vrst predstavnikov lokalnih skupnosti (županov, strokovnjakov za prostorsko načrtovanje, za 
urejanje stavbnih zemljišč in financiranje lokalne samouprave na predlog Združenja občin Slovenije, 
Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije):  

• Mirko Tavčar, ZMOS (namestnica: Amra Kadrič),  

• Robert Smrdelj, ZOS (namestnica: mag. Mira Vizovišek Motaln), 
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• Jasmina Vidmar, SOS (namestnik: Staško Vešligaj), 

• dr. Vilma Milunovič, Mestna občina Koper, 

• Izidor Jerala, Mestna občina Novo mesto.  
 
Poleg imenovanih članov projektnega sveta iz vrst ministrstev pa bodo po potrebi pri njegovem delu 
sodelovala prav vsa ministrstva, ki morajo določiti pooblaščeno osebo za sodelovanje in spremljanje 
nalog projektnega sveta. 
 
 

* * * 
 


