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46. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 3. 10. 2019 – Vlada RS je na svoji 46. redni seji med drugim potrdila 
predloge sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona o davčnem postopku, Zakona 
o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter določila besedilo 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Vlada je določila besedilo predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Vlada je določila tudi 
besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela 
ter sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 
in  Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Prav 
tako pa je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji 
in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter sprejela posodobljen 
Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Vlada pa se je seznanila tudi s 
Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do 
konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja 
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020. 
 
Potrditev sprememb štirih davčnih zakonov - Zakona o davčnem postopku, Zakona 
o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih 
instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
Vlada je potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v 
smeri davčne optimizacije. V DZ RS tako pošilja predloge novel Zakona o davčnem 
postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih 
finančnih instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.  
 
Predlogi med drugim vključujejo znižanje davčne stopnje v 2. in 3. dohodninskem razredu, 
dvig splošne olajšave, uvedbo linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo 7 % 
minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. Eno od vodil pri pripravi sprememb je 
bilo tudi, da se prepreči negativen učinek na razpoložljivi dohodek prejemnikov minimalne 
plače. Po 100 % razbremenitvi regresa vseh prispevkov in dohodnine do višine povprečne 
plače, na podlagi katere se je država že v letošnjem letu v korist zaposlenih odpovedala 
90 milijonom evrov, vlada nadaljuje s prizadevanji za davčno optimizacijo.  
 
V okviru sprememb dohodninske lestvice bodo zvišane zgornje meje davčnih razredov in 
za eno odstotno točko znižana davčna stopnja v 2. in 3. razredu dohodninskem razredu 
(na 26 % in 33 %), splošno olajšavo bo dvignjena s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati 
pa bo uvedena tudi linearna dodatna splošna olajšava za nižje prejemke oziroma vse 
dohodke do letne višine 13.316 evrov. Z uvedbo linearnosti in dvigom splošne olajšave se 
bo preprečilo, da prejemniki minimalne plače zaradi letošnjega dviga minimalne plače ne 
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bi bili več upravičeni do najvišje dodatne splošne olajšave. Omenjene spremembe na 
dohodninski strani skupaj predstavljajo izpad v višini 138 milijonov evrov. 
 
Na strani obremenitve kapitala bodo uvedli 7 % minimalno stopnjo davka od dohodkov 
pravnih oseb (DDPO), s čimer bodo omejili davčno osnovo, do katere lahko podjetja 
uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube. Iz tega naslova pričakujejo pozitivne 
učinke v višini 47 milijonov evrov. Zvišanja nominalne stopnje DDPO v letu 2020 predlogi 
sprememb ne predvidevajo. 
 
Poleg tega bo zvišana stopnja davkov za dohodke iz kapitala, za izvedene finančne 
instrumente in za dohodke iz oddajanja premoženja v najem, in sicer s 25 % na 27,5 %. V 
primeru obdavčitve dobičkov iz kapitala in izvedenih finančnih instrumentov velja omeniti 
še, da se bo zniževanje stopnje glede na dobo imetništva spremenilo, in sicer v primeru 
dobe lastništva od pet do deset let se bo stopnja znižala na 20 %, v obdobju od deset do 
15 let na 15 %, v naslednjih petih letih na 10 %, po 20 letih pa se tako kot doslej ohranja 
stopnja 0 %. V primeru davka za dohodke iz oddajanja premoženja v najem pa se zvišuje 
odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka 
iz oddajanja premoženja v najem, in sicer z 10 % na 15 %. Iz tega naslova načrtujejo 
pozitivne učinke v višini 17 milijonov evrov.  
 
Za kritje izpada iz naslova razbremenitve dela bodo pomembni tudi mehki ukrepi Finančne 
uprave RS v smeri povečanja prostovoljnega plačevanja davkov in izboljšanja učinkovitosti 
nadzornih organov. Ti se bodo odrazili predvsem na izboljšanju izborov zavezancev za 
nadzor, izboljšanju učinkovitosti na področju nadzora obračunov (prek vedno večje 
uporabe podatkov iz avtomatične mednarodne izmenjave informacij) kot tudi v 
zagotavljanju boljših storitev za zavezance ter poenostavljanju upravnih postopkov (prek 
širitve plačilnih metod in uvajanja mobilnih aplikacij).  
 
Z novelo Zakona o dohodnini se znižuje tudi višina bonitete za zasebno uporabo službenih 
vozil na električni pogon, kar bo imelo pomembne učinke na promocijo vozil na električni 
pogon. Boniteta se znižuje za 1,2 odstotne točke, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne 
vrednosti vozila mesečno. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 
Predlog sprememb, ki je v celoti usklajen s socialnimi partnerji in potrjen v okviru 
Ekonomsko socialnega sveta, zasleduje dva osnovna cilja, in sicer podaljševanje delovne 
aktivnosti in zagotavljanje primernega dohodka za varno starost ter posledično izboljšanje 
socialnega položaja vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Posebna pozornost je posvečena zvišanju socialne varnosti najranljivejših 
skupin v okviru pokojninskega sistema. 
 
Poglavitne spremembe zajemajo: 
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• zvišanje odmernega odstotka in s tem izboljšanje socialne varnosti prejemnikov 
najnižje starostne, invalidske in družinske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, 

• spodbude za ostajanje v zavarovanju ter 

• zagotavljanje sočasnega prejemanja večjega dela pokojnine in opravljanja dela 
upokojencev.  

 
Predlog sprememb tako zasleduje izboljšanje socialnega položaja vseh upravičencev do 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, z več ukrepi pa obravnava tudi 
izboljšanje socialnega položaja upravičencev do pravic iz invalidskega zavarovanja. 
Spremembe vključujejo zvišanje odmernega odstotka tako za moške in ženske na 63,5 %, 
s tem pa tudi višjo socialno varnost za prejemnike najnižjih pokojnin, starostnih, 
invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin. Zvišanje odmernega odstotka bo pozitivno 
vplivalo tudi na višjo odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, saj so ta po ZPIZ-1 
in ZPIZ-2 dokaj nizka.  
 
V zvezi z dvigom odmernega odstotka je bil usklajen predlog odmerne lestvice z 
izhodiščnim odstotkom 29,5% za oba spola, dodatnimi 1,36% za vsako nadaljnje leto in 
63,5% za 40 let pokojninske dobe za oba spola. Sprejet je bil tudi predlog za uvedbo 
dodatnega odmernega odstotka za vsakega rojenega ali posvojenega otroka v višini 
1,36% na otroka in za največ tri otroke, in sicer z možnostjo izbire te pravice v odnosu do 
pravice znižanja starosti zaradi otrok (opcija ali/ali). Sprejet je bil tudi predlog šestletnega 
prehodnega obdobja za dvig odmernega odstotka za moške.  
 
V zvezi z ureditvijo t.i. »dvojnega statusa« je bil dosežen kompromisni dogovor glede 
rešitve, ki jo je predlagalo MDDSZ in ki nadgrajuje obstoječi sistem izplačevanja 20% 
pokojnine. Predlog predvideva, da posameznik v prvih treh letih po izpolnitvi pogojev za 
starostno upokojitev pod pogojem vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni 
oziroma zavarovalni čas pridobi še 40% starostne pokojnine, po treh letih pa se ta del 
zniža na 20 %. Z namenom spodbujanja podaljševanja delne aktivnosti posameznikov vsaj 
za 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, se spreminja tudi določitev višine delne 
pokojnine. Za te posameznike se delna pokojnina odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju 
polnega delovnega časa in se nato poviša še za sorazmerni del zneska, ki bi se lahko 
izplačeval posamezniku, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev in je še nadalje 
vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.  
 
Obenem posodobitev zakona vključuje tudi nujne spremembe na področju izvajanja 
poklicnega zavarovanja, v slovenski pravni red pa se prenašajo tudi določbe Direktive 
(EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih 
in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela 
Predlog sprememb zakona predvideva zvišanje minimalnega zneska denarnega 
nadomestila za brezposelnost, in sicer iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto. S tem 
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izenačujemo višino nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki danes 
znaša 402 EUR neto.  
 
Za aktivacijo starejših brezposelnih oseb se za te osebe spreminjajo pogoji pri določitvi 
trajanja denarnega nadomestila. Tako se prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 
mesecev predvideva za zavarovance, starejše od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju 
pogoja zavarovalne dobe več kot 25 let. Prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 25 
mesecev pa se predlaga za zavarovance, starejše od 58 let in z zavarovalno dobo več kot 
28 let. 
 
Popravljajo se tudi pravila sankcioniranja kršitev. Po novem namreč brezposelnih oseb, ki 
bodo npr. ali odklonile vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali odklonile 
primerno ali ustrezno zaposlitev, zavod ne bo več vodil v evidenci brezposelnih oseb.  
 
Novost se predvideva tudi za državljane tretjih držav, saj se zanje za vodenje oziroma vpis 
v evidenco brezposelnih oseb uvaja dodaten pogoj, to je znanje slovenskega jezika na 
ravni A1. Za državljane EU, EGP in Švicarske konfederacije pa se predlaga, da se 
vključitev teh oseb v tečaj in izpit iz znanja slovenskega jezika na ravni A1 določi kot način 
aktivnega iskanja zaposlitve. Ob tem poudarjamo, da predlog zakona upravičencem v 
nobenem primeru ne odreka pravice do denarnega nadomestila. Predlog zakona tujcu, ki 
bo pred nastankom brezposelnosti izpolnil pogoje za uveljavitev pravice do denarnega 
nadomestila, zagotavlja uveljavitev in koriščenje omenjene pravice v celoti.  
 
Predvidene so tudi spremembe pri omejitvah začasnega ali občasnega dela upokojencev, 
upokojencu se omogoča delo do 90 ur, tri mesece v koledarskem letu ob tem, da ostaja 
letno število ur nespremenjeno, torej 720 ur, predlagana je ukinitev soglasja s strani 
ministrstva za delodajalce, ki imajo več kot 1.250 zaposlenih delavcev, določajo pa se tudi 
nove omejitve opravljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev pri 
delodajalcih, ki zaposlujejo več kot 100 delavcev.  
 
V sklopu predlogov sprememb se zagotavlja  tudi večja možnost vključevanja v ukrepe 
APZ tistim brezposelnim osebam, ki so bile pred nastopom materinskega, očetovskega ali 
starševskega dopusta prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.  
 
Uredba o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in  Uredba o 
spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  
Z Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju prenašamo 
določila o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa. Skupne metode ocenjevanja hrupa 
se uporabljajo za izdelavo strateških kart hrupa, ki so podlaga za pripravo operativnega 
programa varstva pred hrupom. Metode ocenjevanja hrupa, določene v prilogi direktive, se 
morajo za izdelavo strateških kart hrupa uporabljati od 31. decembra 2018 dalje. Strateške 
karte hrupa, izdelane z modelnim izračunom in uporabo skupnih metod ocenjevanja hrupa, 
bo treba prvič izdelati do avgusta 2022 s prometnimi podatki za leto 2021. S skupnimi 
metodami ocenjevanja hrupa bo v Evropski uniji ocenjevanje emisij hrupa za ceste, 
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železniške proge, letališča, industrijske vire hrupa in s hrupom obremenjenih prebivalcev 
usklajeno. 
 
V veljavni ureditvi so metode ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa določene v dveh 
uredbah, in sicer v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in v Uredbi o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. S to uredbo bodo metode ocenjevanja hrupa 
normirane le v tej uredbi.   
 
Sprememba Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v 
javnem sektorju 
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in 
drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za 
poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne 
vštevajo v minimalno plačo.  
 
V skladu z omenjenim zakonom se začne minimalna plača obračunavati za plačilo dela, 
opravljenega od 1. januarja 2020 dalje.  
 
Glede na navedeno se v uredbi spreminja pomen nekaterih izrazov, količnikov, 
dopolnjujejo in spreminjajo pa se tudi šifre izplačil za dežurno delo. 
 
Posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah 
Vlada je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, s katerim se 
nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, sprejet s sklepom 
vlade 15. 4. 2004.  
 
S sklepom je vlada naložila ministrstvom in vladnim službam, ki so izvajalci nalog 
določenih v državnem načrtu, da v roku šestih mesecev po sprejetju načrta, izdelajo 
oziroma uskladijo priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti in jih 
dostavijo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
 
Prav tako je s sklepom določeno, da nosilci načrtovanja izdelajo oziroma uskladijo svoje 
načrte oziroma dele načrtov zaščite in reševanja ob poplavah z Državnim načrtom zaščite 
in reševanja ob poplavah v dvanajstih mesecih po sprejetju državnega načrta.  
 
Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je izdelan kot izvedbeni 
dokument vlade v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja in je 
nadgradnja Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je vlada 
sprejela leta 2004. Verzija 4.0 je dopolnjena in posodobljena, v njej pa so upoštevani tudi 
zaključki iz dejanskih poplav leta 2012, 2014 in 2017. 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do 
konca junija 2019 
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Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od 
januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za 
pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020.  
 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca junija 
2019 izdanih 434 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v 
vrednosti 2,4 milijarde evrov, kar je 78 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU 
del). Od tega je 943,2 milijona evrov Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada 
za regionalni razvoj namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 743,4 milijona 
kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 702,9 milijonov evrov Kohezijskega sklada pa celotni 
Sloveniji. Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na 
terenu izvajalo že za nekaj manj kot dve milijardi evrov oziroma 64 odstotkov programov in 
projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo 
upravičencem izplačanih nekaj več kot 808 milijonov evrov, kar je 26 odstotkov 
razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca junija 2019 Evropski komisiji posredovala za 
758 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 25 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do 
konca avgusta se je ta znesek povečal na 779 milijonov evrov  
 
Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih 
sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko (SVRK) zadovoljivo, dodatno pa se je treba osredotočiti na fazo izplačil 
iz proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje posameznih projektov in 
programov na terenu, da bodo lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa 
pospešiti njihovo potrjevanje na ministrstvih. 
 
Aktivnosti, predvidene v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se izvajajo po 
predvideni časovnici. Največji napredek je bil narejen na področju ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti informacijskega sistema, na katere je leta 2018 opozoril tudi revizijski 
organ Urad RS za nadzor proračuna. Uradu smo konec junija poročali o odpravi 
izpostavljenih pomanjkljivosti. Rezultati naknadne revizije potrjujejo, da sistem deluje, 
zagotavlja zanesljive podatke in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike. 
Aktivnosti, povezane z izboljšanjem delovanja informacijskega sistema in uporabniške 
izkušnje, se še naprej intenzivno izvajajo in ostajajo pomembna prioriteta Službe za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko . 
 

* * * 


