Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Številka: 060-07-14/2019/6
Ljubljana, 18. 11. 2019

Predlog
ZAPISNIK

29. seje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je
bila v torek, 5. novembra 2019, v sobi 209/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.30 uri in se končala ob 13.00 uri.
Prisotni:
 predsednica: mag. Marija Lah
- podpredsednik Tomaž Horvat
 člani: Franc Golob, Mitja Gorenšček, Alojz Kovšca, Oskar Komac, Danijel Kastelic,
Dušan Strnad, Branko Tomažič, mag. Marko Zidanšek.
Odsotni:
- člani: Srečko Ocvirk, Boris Popovič, Jože Smole.
Ostali prisotni:

Petra Brus, Breda Šolar Naglič, Stana Gantar, Urška Cvelbar, Primož Šešek,
Ministrstvo za finance.
Sibil Svilan, Damjan Kozamernik, SID banka, d. d.
Dnevni

r e d:

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku na dodano
vrednost (ZDDV-1L) - skrajšani postopek, EPA 674-VIII
2. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in
razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, EPA 801-VIII
3. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d.
d., ter izdanih pisnih usmeritvah za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019, EPA
807-VIII
4. Pobude in vprašanja

Ad 1)
Komisija je obravnavala Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1L), ki ga je v obravnavo predložila skupina poslank in
poslancev (prvopodpisani Brane Golubovič) po skrajšanem postopku.
Komisija predlog zakona podpira.
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Ob podpori predlagani spremembi oziroma znižanju stopnje DDV na nižjo, 5odstotno stopnjo za dobave knjig, časopisov in periodičnih publikacij, komisija
ponovno opozarja na nujnost pregleda nekaterih skupin blaga, ki so obdavčene z
nižjo stopnjo DDV, za katere pa bi bilo smiselno uporabiti višjo stopnjo obdavčitve(
npr. hrana za živali).
Glede na cilj, ki se ga želi doseči s predlagano spremembo zakona, to pa je
povečanje bralne kulture prebivalstva, je po mnenju komisije smiselno priporočilo, da
se ob uveljavitvi zakona ustvari takšne razmere, da bodo cene knjig zaradi znižane
stopnje DDV postale nižje in s tem dostopnejše njihovim kupcem in bralcem.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Tomaž Horvat.
Ad 2)
Komisija je obravnavala Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID –
Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, ki ga je pripravila
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d..
Komisija se je seznanila s poročilom.
Komisiji so bile predstavljene gospodarske in finančne razmere, ki so v največji meri
determinirale aktivnosti SID banke v preteklem letu, člani komisije pa so bili podrobno
seznanjeni s finančnimi rezultati poslovanja SID banke, ki so bili zelo ugodni in s
pregledom izvajanja posameznih javnih pooblastil, ki določajo smeri delovanja SID
banke. Del predstavitve je bil namenjen tudi ovrednotenju vpliva, ki ga ima delovanje
SID banke na gospodarstvo, pri čemer je SID banka z bistvenim povečanjem
izvajanja programov razvojnega financiranja in zavarovanja omogočala uspešno
finančno spremljavo slovenskih podjetij in pospeševala gospodarsko aktivnost. V
SID banki poudarjajo svojo naravnanost v podporo trajnostnemu razvoju(izdaje
zelenih obveznic) in v tem okviru modelu krožnega gospodarstva, družbeno
odgovornost pa izkazujejo tudi z osredotočanjem na razvojni segment opredeljenih
nalog.
V razpravi so se zastavljena vprašanja dotikala predvsem morebitnih možnosti
delovanja SID banke na področju reprogramiranja kreditov, dodeljevanja nepovratnih
sredstev ter omogočanja večje dostopnosti kreditov praviloma kreditno slabše
sposobnih občin ob namerah zagotavljanja investicijskih sredstev za namene razvoja
turističnih dejavnost, ki bi jih razvijale občine. Komisija je sklenila, da bo v zvezi s
tematiko možnosti financiranja občin(področje turizma in lesne industrije) na Komisijo
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj naslovila pobudo za soorganizacijo
posveta na to temo.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Tomaž Horvat.
Ad 3)
Komisija je obravnavala Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje
terjatev bank, d. d., ter izdanih pisnih usmeritvah za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019,
ki ga je v obravnavo posredovala Vlada Republike Slovenije.
Komisija se je seznanila s poročilom.
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Ne glede na to, da Ministrstvo za finance v obravnavanem poročilu ugotavlja, da ji
DUTB redno posreduje vse zahtevane podatke in da je iz teh podatkov moč sklepati,
da je DUTB v obdobju, ki ga obravnava poročilo dosegala ključne cilje in zastavljene
strateške usmeritve, se komisiji ob predstavitvi poročila, ki zajema stanje v družbi in
njene sedanje aktivnosti ter aktivnosti, ki se izvajajo zaradi nekaterih preteklih dejanj,
porajajo vprašanja tako glede realnosti nekaterih zastavljenih ciljev (izjemno znižanje
stroškov poslovanja družbe v zadnjem obdobju), kot tudi glede korektnosti zapisanih
podatkov, kar še posebno velja za pretekla obdobja, zato izraža precejšno mero
nezaupanja v ocene glede korektnosti nekaterih izpeljanih postopkov (na primer v
primeru zemljišča KLI Logatec).
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Tomaž Horvat.
Ad 4)
Komisija je ob obravnavi Poročila o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID –
Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, sprejela sklep, da
na Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj naslovi pobudo za
soorganizacijo posveta na temo možnosti sofinanciranja občin.
V razpravi o Poročilu o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in
razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, so bila predsedniku uprave SID banke
zastavljena nekatera vprašanja, ki so se dotikala predvsem morebitnih možnosti
delovanja SID banke na področju reprogramiranja kreditov, dodeljevanja nepovratnih
sredstev ter omogočanja večje dostopnosti kreditov praviloma kreditno slabše
sposobnih občin, ob namerah zagotavljanja investicijskih sredstev za namene
razvoja turističnih dejavnost, ki bi jih razvijale občine. Ob tem je komisija sklenila, da
bo v zvezi s tematiko možnosti financiranja občin (področje turizma in lesne
industrije) na Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj naslovila pobudo
za soorganizacijo posveta na to temo.
***
Komisija je v okviru točke Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID –
Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018, sprejela naslednjo
pobudo:
Komisija ugotavlja, da državne svetnice in svetniki v primeru obravnave gradiva
»Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni
banki, d. d., Ljubljana, za leto 2018«, ki je imelo status poslovne skrivnosti in je
vsebovalo varovane podatke, niso imeli možnosti elektronskega vstopa do tega
dokumenta. Zato komisija Kolegiju Državnega sveta predlaga, da se preuči možnosti
elektronskega dostopa do gradiv zaupnega značaja tudi državnim svetnicam in
svetnikom, tako da bi bili v prihodnje pogoji dostopa do zaupnih gradiv izenačeni s
pogoji, kot jih imajo poslanci Državnega zbora, ki prejemajo zaupna gradiva v
varovani predal.

Miro Podlipec
sekretar

mag. Marija Lah
predsednica
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