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Na podlagi 16. in 20. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja minister za finance naslednji

SKLEP
O USTANOVITVI IN IMENOVANJU SVETA ZA NADGRADNJO DAVČNEGA SISTEMA 

I.

S tem sklepom minister za finance ustanovi Svet za nadgradnjo davčnega sistema (v 
nadaljnjem besedilu: Svet). 

II. 

Svet je neodvisno, strokovno usklajevalno in posvetovalno telo ministra za finance, ki je 
namenjeno zagotavljanju koordiniranega svetovanja ter pripravo predlogov ukrepov za 
nadgradnjo davčnega sistema v Republiki Sloveniji. 

III.

Naloge Sveta so: 
 analiza stanja na davčnem področju, skupaj s sistematično proučitvijo vprašanj, ki se 

pojavljajo v praksi,
 priprava usmeritev, priporočil in strokovnih predlogov za spremembe v davčnem 

sistemu s ciljem poenostavitve sistema ob hkratnem zagotavljanju načela pravičnosti in 
transparentnosti davčnega sistema,

 oblikovanje priporočil za ukrepe na področju prispevkov za socialno varnost, če 
problematika ne sodi v pristojnost Ministrstva za finance.

IV.

Svet sestavljajo člani, razporejeni v posamezne skupine:

 ožja skupina:
- mag. Kristina Šteblaj, državna sekretarka (predsednica Sveta),
- mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in 

drugih javnih prihodkov (namestnica predsednice Sveta),
- Irena Nunčič, v.d. generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije,

[naslov]
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- Ddr. Marian Wakounig, vodja delovne skupine za pripravo ukrepov na področju 
posredne obdavčitve,

- dr. Marijan Kocbek, vodja delovne skupine za pripravo ukrepov na področju obdavčitve 
dohodkov pravnih oseb,

- dr. Andreja Cirman, vodja delovne skupine za pripravo ukrepov na področju 
obremenitve premoženja, dediščin in daril,

- dr. Aleš Kobal, vodja delovne skupine za pripravo ukrepov na področju obdavčitve 
dohodkov fizičnih oseb ter prispevkov za socialno varnost,

- mag. Ivan Simič, vodja delovne skupine za pripravo ukrepov na področju davčnega 
postopka in finančne uprave.

 delovna skupina za pripravo ukrepov na področju posredne obdavčitve:
- predstavniki strokovne javnosti:

 Ddr. Marian Wakounig (vodja skupine),
 mag. Aleksandra Heinzer,
 mag. Mojca Zupančič,
 Barbara Prislan,
 Suzana Tokić;

- predstavniki Ministrstva za finance:
 Mitja Brezovnik (namestnik vodje), Mateja Tovornik, Breda Šolar Naglič, Tjaša Kralj, 

Dragana Radunović (Sektor za sistem posredne obdavčitve in carinski sistem);
 mag. Marko Potočnik, Uroš Gregorič (Sektor za analize in koordinacijo davčne 

politike);
- predstavnik Finančne uprave Republike Slovenije:

 Urška Ocvirek (vodja Oddelka za Davek na dodano vrednost),
 Miran Kvenderc (vodja Sektorja za trošarine in okoljske dajatve).

 delovna skupina za pripravo ukrepov na področju obdavčitve dohodkov pravnih oseb:
- predstavniki strokovne javnosti:

 dr. Marijan Kocbek (vodja skupine),
 dr. Marjan Odar,
 dr. Mateja Drobež Tomšič,
 mag. Saša Jerman, 
 Aleksander Štefanac,
 Petra Mlakar,
 mag. Andreja Bajuk Mušič;

- predstavniki Ministrstva za finance:
 mag. Petra Istenič (namestnica vodje), Larisa Eva Ramovš, mag. Tadeja Rupnik 

(Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja);
 mag. Marko Potočnik (Sektor za analize in koordinacijo davčne politike);

- predstavnica Finančne uprave Republike Slovenije:
 Patricija Pergar (vodja Sektorja za obdavčitev dohodkov).

 delovna skupina za pripravo ukrepov na področju obremenitve premoženja, dediščin in 
daril:

- predstavnikov strokovne javnosti:
 dr. Andreja Cirman (vodja skupine),
 dr. Jernej Podlipnik,
 mag. Marko Novak,  
 Jasmina Vidmar;

- predstavniki Ministrstva za finance:
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 mag. Petra Istenič (namestnica vodje), mag. Neva Žibrik, Špela Kač (Sektor za 
sistem obdavčitve dohodkov in premoženja);

 Meta Šinkovec (Sektor za analize in koordinacijo davčne politike);
- predstavnica Finančne uprave Republike Slovenije:

 Sonja Urankar (vodja Oddelka za obdavčitev nepremičnin in drugo obdavčitev).

 delovna skupina za pripravo ukrepov na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb ter 
prispevkov za socialno varnost:

- predstavniki strokovne javnosti:
 mag. Aleš Kobal (vodja skupine),
 Barbara Prislan,
 Dušan Jeraj, 
 mag. Uroš Rožič,
 dr. Matjaž Prusnik,
 dr. Mateja Drobež Tomšič,
 Simona Štravs;

- predstavniki Ministrstva za finance:
 mag. Petra Istenič (namestnica vodje), Lucija Perko Vovk, Saša Strelec, mag. 

Edina Ključanin (Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja);
 Meta Šinkovec, Uroš Gregorič (Sektor za analize in koordinacijo davčne politike);

- predstavnica Finančne uprave Republike Slovenije:
 Maja Babič (višja finančna svetovalka inšpektorica specialistka).

 delovna skupina za pripravo ukrepov na področju davčnega postopka in finančne uprave:
- predstavniki strokovne javnosti:

 mag. Ivan Simič (vodja skupine),
 dr. Bojan Škof,
 dr. Polonca Kovač,
 dr. Jernej Podlipnik,
 Suzana Tokić,
 mag. Franc Derganc;

predstavniki Ministrstva za finance:
 mag. Martina Verbančič (namestnica vodje), mag. Milena Krnec Horvat, Ksenija 

Pinter (Sektor za sistem pobiranja davkov);
- predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije:

 Igor Musar.

V.

Predsednica Sveta skrbi za pravočasno pripravo gradiv in redno poročanje ministru za finance o 
napredku dela. V primeru odsotnosti predsednice Sveta jo nadomešča namestnica predsednice 
Sveta.

Naloga članov ožje skupine Sveta je vsebinsko usklajevanje dela delovnih skupin ter 
predlaganih ukrepov. 

VI.

Vodja delovne skupine je odgovoren za sklicevanje in vodenje sestankov delovne skupine ter 
redno poročanje ožjemu delu Sveta. Vodji delovne skupine pri sklicevanju in vodenju sestankov 
nudi pomoč namestnik vodje, ki vodjo delovne skupine nadomešča v primeru njegove 
odsotnosti. 
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VII.

Predsednica Sveta najkasneje v enem mesecu od začetka veljavnosti tega sklepa skliče prvo
skupno sejo ožje delovne skupine Sveta iz IV. točke tega sklepa.

Seje skupin se sklicujejo po potrebi, predvidoma dvakrat mesečno. 

Seje skupin se sklicujejo v prostorih Ministrstva za finance ali na daljavo v obliki avdio video 
konferenc.

VIII.

Gradiva in podatki, ki se obravnavajo v okviru dela Sveta, niso javni. Člani Sveta morajo z njimi 
ravnati temu primerno.

IX.

Svet mora:
- do 1. 2. 2021 opraviti uvodno analizo stanja na davčnem področju, skupaj z naborom 

odprtih vprašanj, ki se pojavljajo v praksi;
- do 31. 3. 2021 pripraviti predlog usmeritev, priporočil in strokovnih predlogov za 

spremembe v davčnem sistemu.

X.

Finančne, administrativne in prostorske pogoje, potrebne za nemoteno delovanje Sveta, 
zagotovi Ministrstvo za finance. 

Sekretarka sveta je Klavdija Ceglar Perenič. 

XI. 

Člani Sveta so upravičeni do sejnine in povračila prevoznih stroškov, razen člani, ki so 
zaposleni v državnih organih in opravljajo svoje naloge v okviru rednega delovnega časa.

Članom Sveta za udeležbo na seji Sveta pripada sejnina v skladu z Uredbo o sejninah in 
povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih 
zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15). Vodji delovne skupine pripada 
sejnina v višini 75 eurov, ostalim članom pa v višini 50 eurov, oba zneska izražena v bruto 
znesku.

Član Sveta ima za udeležbo na seji, ki je organizirana v fizični obliki, pravico do povračila 
stroškov prevoza v višini kilometrine, ki je enaka 0,18 eurov na kilometer razdalje med krajem, v 
katerem se je opravila seja Sveta, in krajem, v katerem ima stalno oziroma začasno 
prebivališče, oziroma krajem zaposlitve. Upravičen je do kilometrine v obe smeri potovanja.

XII.

Svet svoje delo opravlja do zaključka opravljanja nalog iz IX. točke tega sklepa. 

XIII.
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(začetek veljavnosti)

Sklep začne veljati naslednji dan po podpisu ministra.

Datum: 01. 12. 2020

                                                                                                mag. Andrej Šircelj
          minister
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