22. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 7. 3. 2019 - Vlada RS je na svoji 22. redni seji med drugim sprejela mnenje o predlogu
novele Zakona o dohodnini in Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne
embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Izdana pa je bila tudi Uredba o ureditvi nekaterih
vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja.
Mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o predlogu novele Zakona o dohodnini, ki ga je državnemu
zboru predložila skupina poslank in poslancev.
S predlogom se naslavlja vprašanje, ki je bilo v letu 2018 izpostavljeno ob izvedbi predčasnih volitev v državni
zbor, nanaša pa se na davčno obravnavo nadomestil in povračil stroškov članov volilnih odborov. Predlagatelji
se v predlogu sklicujejo na opozorila Državne volilne komisije, da člani volilnih odborov od nadomestil za
opravljeno delo za volitvah in referendumih od osamosvojitve Slovenije dalje niso plačevali dohodnine.
Vprašanje je bilo v letu 2018 začasno rešeno s spremembo Pravilnika Državne volilne komisije o določitvi
meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in
drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (pravilnik), na njegovi podlagi pa je vlada
spremenila Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja na način,
da se v davčno osnovo ne všteva celodnevna dnevnica 48 evrov za vsak dan glasovanja.
Glede opozorila Državne volilne komisije vlada pojasnjuje, da je imel član volilnega odbora pred spremembo
omenjenega pravilnika v letu 2014 samo pravico do povračila stroškov, in sicer 15 evrov na dan, na kar se je
vezala tudi davčna obravnava navedenih dohodkov v Zakonu o dohodnini tako, da se dohodnine ni plačevalo
od prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in prevoza, ki jih prejme fizična oseba, ki na podlagi
imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora in v zvezi s tem prejme le povračilo teh stroškov. S
spremembo Pravilnika v letu 2014 pa so bili člani volilnih odborov upravičeni do nadomestila za izvajanje
volilnih opravil, brez navedbe, da gre za povračilo stroškov prevoza ali dnevnice. S tem je tako prišlo do
vsebinsko drugačne opredelitve pravic članov volilnih odborov in drugačne določitve višine pravic, kar pa je
pomenilo tudi spremembo davčne obravnave.
Vlada se s predlaganimi rešitvami glede zastavljenega cilja predloga zakona strinja, pri tem pa opozarja, da je
treba zaradi jasnosti in določnosti davčnih predpisov višino zneska, do katerega se dohodnine od nadomestil v
zvezi z opravljanjem dela članov volilnih odborov ne plačuje, opredeliti določneje, saj v predlogu novele
zakona ni enoznačno določljiv. Predlog za povišanje zneska, do katerega se ne plačuje dohodnina od
dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma z 42 na 84 evrov pa vlada podpira.
Spremembe Sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za
leto 2018
Vlada je junija 2018 s sklepom določila deleže prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe,
ki se za tekoče koledarsko leto določijo na podlagi podatkov o masi embalaže, dane v promet v prvem
četrtletju tega koledarskega leta. Ti podatki se pridobijo iz evidence, ki se vodi v skladu z Uredbo o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Sklep je bil že spremenjen
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decembra 2018. Po sprejetju tega sklepa je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže obvestil Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) o tem, da je Finančni
upravi RS (FURS) posredoval popravek obračuna okoljske dajatve za prvo četrtletje leta 2018. Iz na novo
pridobljenih podatkov FURS pa izhaja, da je po sprejetju sprememb sklepa, pet zavezancev vložilo
popravke svojih obračunov za prvo četrtletje leta 2018. Ker popravki obračunov teh zavezancev vplivajo na
višino deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018, kot so bili določeni
s prej omenjenim sklepom, je treba navedeni sklep ponovno ustrezno spremeniti.
Na podlagi osveženih podatkov FURS so bili ponovno opravljeni vsi izračuni v skladu z metodologijo iz
priloge 2B iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in na novo določeni deleži prevzemanja
odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 za odpadno embalažo iz stekla in lesa ter za
mešano odpadno embalažo (plastika in kovine).
Uredba o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja
Vlada izdaja Uredbo o ureditvi nekaterih vprašanj glede pridobivanja premoženja države iz naslova dedovanja
in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uredba je vsebinsko vezana na notranjo organizacijo in delo več deležnikov v zapuščinskih postopkih.
V konkretnem primeru gre za situacijo, kot jo določa Zakon o Vladi RS. V zapuščinskih postopkih gre namreč
za uresničevanja interesov Republike Slovenije, katero pa za posamezne vrste premoženja zastopajo različni
subjekti. Ker so med njimi tudi takšni, ki ne sodijo v sistem državne uprave v ožjem smislu, je potreben
sprejem Uredbe.
S predlagano Uredbo se tako ureja korespondenca med Državnim odvetništvom RS in bodočimi upravljavci
premoženja iz zapuščinskih postopkov. S tem se olajšuje delo državnega odvetništva, ki mora na sodišču
zastopati interese Republike Slovenije. Ker zapuščino večinoma predstavlja premoženje, ki ga po
pravnomočnosti sklepa o dedovanju prevzemajo različni upravljavci, pogosto prihaja tudi do različnih stališč o
isti stvari, ki jo je potrebno za potrebe sodišča predhodno uskladiti.
Dalje pa uredba tudi podrobneje razčlenjuje način določitve upravljavca premoženja prejetega iz zapuščin.
Kljub temu, da le tega vsaj za nepremičnine določajo že Zakon o državni upravi, Zakon o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov in Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, prihaja v praksi do težav še zlasti v primerih,
ko gre za mešano namensko rabo. Za premično premoženje pa upravljavec trenutno ni določen z nobenim
predpisom, zaradi česar je ureditev z uredbo nujna.
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