Številka: 061-01-7/2019/13
Ljubljana, 24. 12. 2019
Zapisnik
9. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v torek, 24. 12. 2019
Predsednik Državnega sveta je v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika
Državnega sveta ugotovil, da je Državni svet sklepčen (prisotnih 28 državnih svetnikov) in
začel 9. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki jo je sklical na podlagi 53.
člena Zakona o Državnem svetu in četrtega odstavka 32. člena Poslovnika Državnega sveta
Republike Slovenije.
Seja se je začela ob 13.07 in zaključila ob 14.24.
Opravičeni:
 Dejan Crnek,
 Lidija Jerkič,
 Janoš Kern,
 Bojan Kontič,
 mag. Marija Lah,
 Srečko Ocvirk,
 Boris Popovič,
 mag. Miroslav Ribič,
 Franci Rokavec,
 Jože Smole,
 mag. Igor Velov.
Na sejo je bil vabljen:
 dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance (k 1. točki dnevnega reda).
Seje sta se udeležili:
k 1. točki dnevnega reda:
 Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,
 mag. Petra Brus, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih
javnih prihodkov, Ministrstvo za finance.
***
O sklicu izredne seje je predsednik obvestil predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana
Šarca in predsednika Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejana Židana.
***

***
Glasovanje na seji je, v skladu s tretjim odstavkom 53. člena Poslovnika Državnega sveta,
zaradi odsotnosti glasovalne naprave v prostoru, v katerem je bila seja, potekalo z
vzdigovanjem rok.
***
S sklicem 9. izredne seje Državnega sveta so 23. 12. 2019 državne svetnice in svetniki po
elektronski pošti prejeli naslednji dnevni red:
DNEVNI RED
1.

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na tonažo (ZDTon-B), EPA 934-VIII.

***
V skladu z drugim odstavkom 75.a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se
predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, je predsednik
Državnega sveta ugotovil, da je dnevni red 9. izredne seje Državnega sveta naslednji:
1.

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
na tonažo (ZDTon-B), EPA 934-VIII.
***

1. točka dnevnega reda:
-

Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku na tonažo (ZDTon-B), EPA 934-VIII

Državni zbor je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B),
EPA 934-VIII, sprejel na 14. seji 19. 12. 2019. Državne svetnice in državni svetniki so ga
prejeli po elektronski pošti naslednji dan ter s sklicem seje.
Predlog odložilnega veta Interesne skupine delodajalcev so državne svetnice in državni
svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Poročilo komisije so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 24. 12.
2019, objavljeno pa je bilo tudi na spletni strani Državnega sveta.
Predlog zahteve Državnega sveta, ki je bil pripravljen na podlagi predloga skupine državnih
svetnikov s prvopodpisanim mag. Markom Zidanškom, so državne svetnice in državni
svetniki prejeli po elektronski pošti 24. 12. 2019, objavljen pa je bil tudi na spletni strani
Državnega sveta.
Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance so državne svetnice in državni
svetniki prejeli 24. 12. 2019 po elektronski pošti.
Stališče Interesne skupine lokalnih interesov so državne svetnice in državni svetniki prejeli
24. 12. 2019 po elektronski pošti.
Predlog odložilnega veta je predstavil predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta
državni svetnik mag. Marko Zidanšek.
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Besedo je imela predstavnica Ministrstva za finance, državna sekretarka Natalija Kovač
Jereb.
Poročilo komisije je predstavil poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
državni svetnik Tomaž Horvat.
Državni svetnik mag. Peter Požun je postavil proceduralno vprašanje glede izida glasovanja
na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročevalec Komisije za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetnik Tomaž Horvat, je pojasnil, da je bil
rezultat glasovanja naslednji: 10 PRISOTNIH, 8 ZA in nihče PROTI.
Besedo je imel vodja Interesne skupine lokalnih interesov, državni svetnik Milan Ozimič, za
predstavitev stališča Interesne skupine lokalnih interesov.
Razpravljali so državni svetniki mag. Igor Antauer, mag. Peter Požun, Branimir Štrukelj, dr.
Matjaž Gams, Davorin Terčon, Franc Kangler, Marjan Maučec, Branko Tomažič, Tomaž
Horvat, Bojan Kekec, Ladislav Rožič, Milan Ozimič, Bojan Režun in Alojz Kovšca.
Dodatno obrazložitev je podala predstavnica Ministrstva za finance, državna sekretarka
Natalija Kovač Jereb.
Dodatno obrazložitev je podal predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta, državni
svetnik mag. Marko Zidanšek.
Dodatna pojasnila, kot odgovor na obrazložitev predstavnika predlagateljev predloga
odložilnega veta državnega svetnika mag. Marka Zidanška, je podala predstavnica
Ministrstva za finance, državna sekretarka Natalija Kovač Jereb.
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili državni svetniki Igor Antauer, dr. Matjaž Gams,
Branko Tomažič in Branimir Štrukelj.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve Državnega
sveta:
Državni svet Republike Slovenije je na 9. izredni seji 24. 12. 2019, ob obravnavi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B), ki ga je Državni zbor
sprejel na 14. redni seji 19. 12. 2019, na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena
Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06,
47/13 in 75/16), sprejel
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B), EPA 934-VIII.
Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je v Državni zbor Republike Slovenije dne 5. 12. 2019 vložila
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) po
nujnem postopku. Matični Odbor Državnega zbora za finance je nato na 30. nujni seji 13. 12.
2019 opravil obravnavo predloga zakona ter pripravil besedilo dopolnjenega predloga
zakona, ki ga je Državni zbor obravnaval in sprejel na 14. redni seji 19. 12. 2019. Z zakonom
se določa državna pomoč za pomorski promet v obliki pavšalnega davka na tonažo ladij in
se ob odobritvi Evropske komisije dodeli za obdobje deset let. Ker se je obstoječa shema
državne pomoči davka na tonažo iztekla, je z namenom pridobitve podaljšanja sheme za
naslednje desetletno obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 Slovenija shemo
ponovno priglasila Evropski komisiji, ki jo je odobrila, ob pogoju, da bo shema usklajena s
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smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za pomorski promet, in z zavezo, da bo ta
uskladitev izvedena do konca 2019. To naj bi bil po navedbah Vlade Republike Slovenije
ključni razlog, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.
S sprejemom ZDTon-B, ki nima vgrajenih ustreznih varovalk, se ustvarjajo pogoji, na podlagi
katerih bodo po novi shemi državno pomoč prejemale družbe, ki niso lastnice niti ene ladje,
ki jih je slovenski ladjar od leta 2008 naprej izgubil zaradi pomanjkljive kontrole nad
izvajanjem Zakona o davku na tonažo (ZDTon-A). Poleg tega sprejeta novela zakona
omogoča davčnemu neplačniku prenos dejavnosti na nove družbe (t. i. by pass podjetja), ne
da bi predhodno poravnal zapadle davčne obveznosti iz naslova ZDTon-A.
S sprejemom ZDTon-B bo tako Republika Slovenija dokončno izgubila svojega ladjarja, kar
bo imelo nepopravljive posledice za slovensko ladjarstvo in pomorstvo, za pomorsko šolo,
pomorsko upravo, pristanišče, mornarico, pomorsko policijo in celotno primorsko regijo, k
čemur se je Republika Slovenija zavezala z Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 10/91). ZDTon-B v predlagani obliki namreč nima vgrajenih
ustreznih varovalk na način, kot je to urejeno v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18; ZJN-3). V skladu s slednjim morajo namreč subjekti, ki želijo sodelovati pri
naročilih, predložiti izjavo o poravnanih davčnih obveznostih, kar bi moralo biti za prejemnike
državnih pomoči in vse z njim povezane osebe ustrezno urejeno tudi v ZDTon-B.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Marko Zidanšek.
Predlagana zahteva Državnega sveta JE BILA SPREJETA (29 državnih svetnic in
svetnikov je prijavilo prisotnost, 21 jih je glasovalo ZA, 7 jih je bilo PROTI).
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.
Predsednik je zaključil 9. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se državnim
svetnicam in državnim svetnikom ter vabljenim zahvalil za razpravo in sodelovanje na seji.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Tjaša Fajdiga
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