UPRAVNI ODBOR

Ljubljana, 30.9.2013
Zapisnik korespondenčne seje z oznako sklica DP.S. 17-10-2013
Predlagan dnevni red:
1. Predlog predsednice vlade v zvezi s stališči ZDUS glede Zakona o davku na
nepremičnine
je soglasno sprejet.
V korespondenčni seji je sodelovalo 15 od 16 članov.
V četrtek dne 17.10. 2013 je bila med 10,00 in 12,30 izvedena korespondenčna seja UO
ZDUS, na kateri je sodelovalo 15 od 16 članov (g. Sedmak se po 4 klicih ni odzval).
Okoliščine v katerih je bila seja izvedena:
Ob 09,30 uri me je poklicala predsednica vlade mag. Alenka Bratušek in povedala, da so v
koaliciji že uskladili ponudbo vlade, ki je bila predstavljena na skupnem sestanku dne
16.10.2013 in dodala, da se je pred tem pogovarjala že s predsednico ZDUS. Želela je vedeti
ali ponujeno ZDUS sprejme, ker z neusklajenim predlogom ne more iti na vlado, posledice pa
so jasne in je o njih spregovorila že dan pred tem na skupnem sestanku, zadeva pa ne trpi
časovnega odloga. Odgovor je želela imeti najkasneje v eni uri.

Po navodilu predsednice ZDUS sem govoril s člani UO ZDUS in vsem predstavil enako potek pogovora na vladi dne 16 10.2013 o predlogih oz. stališčih delovne skupine ZDUS
glede Zakona o davku na nepremičnine. Predstavil sem mnenje predsednice vlade glede
stališč ZDUS v zvezi z nepremičninskim davkom, ki smo jih, dan pred tem, sprejeli na
dopisni seji:
Da bodo tako, kot predlagamo, vse občine morale pobirati nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v okviru novega davka (torej, da se prekine z izjemami), da v tem delu ni možno
uvesti primerno zvišane stopnje obdavčitve in eventualnega primanjkljaja nadomestiti s
kriznim davkom, kar smo predlagali v 2. točki našega predloga. Dodala je, da krizni davek ni
sistemski davek, da je začasen in ga kot takega Bruselj in finančni krogi ne sprejemajo in bi to
še dodatno otežilo naše zadolževanje na finančnih trgih. V zvezi s predlagano točko 3 iz
stališč ZDUS pa je pojasnila, da časovnega okvira sprejemanja novega zakona o davku na
nepremičnine ni mogoče spremeniti, niti ni možno sprejeti proračun 2014/15 brez planiranih
finančnih učinkov novega Zakona o davku na nepremičnine. To pa bi pomenilo padec vlade
in prihod trojke. Tudi za naše nadaljnje pripombe na zakon, npr. napake v evidencah (te je
delno sprejela), informativni izračuni za davek, ni bila dojemljiva, ker to zahteva veliko
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denarja. Na koncu je bilo sklenjeno, da moramo njeno ponudbo preveriti na našem UO,
vendar šele, ko to predhodno potrdijo na koaliciji, kar so tudi storili in nas je obvestila, na kar
je stekla naša korespondenčna seja.
S 15 glasovi ZA je bil sprejet naslednji
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