
  
 

 

 

Številka: 1794/2021-ML, TK 

Datum: 18. 10. 2021 
 

 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

g. Igor ZORČIČ, predsednik DZ 
Vodjem poslanskih skupin  

Šubičeva ulica 4 
1000 Ljubljana 

 
 

 

Zadeva: Podpora Trgovinske zbornica Slovenije, Gospodarske zbornice 

Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev 

Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije k predlogu 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih 

oseb - EVA: 2020-1611-0129 in Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o dohodnini - EVA: 2021-1611-0029 

 

Spoštovani, 

 

Iz dnevnega reda javno objavljenega sklica seje Državnega zbora RS za mesec 

oktober 2021, ki se bo pričela dne 18. 10. 2021, izhaja obravnava predloga Zakona 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - EVA: 

2020-1611-0129 (v nadaljevanju: ZDDPO-2S) in Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o dohodnini - EVA: 2021-1611-0029 (v nadaljevanju: ZDoh-

2AB). 

 

Iz uvodnega dela predlogov ZDDPO-2S in ZDoh-2AB lahko razberemo, da sta 

predloga med drugim pripravljena z namenom pomoči gospodarstvu in prebivalstvu 

pri okrevanju po pandemiji COVID-19 ter z namenom njune administrativne 

razbremenitve. To pomeni, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve ZDDPO-2S 

in ZDoh-2AB pomembno prispevale k hitrejšemu okrevanju in rasti slovenskega 

gospodarstva kot tudi k zadržanju kompetentnega kadra na slovenskem trgu dela.   

 

Glede na navedeno na Trgovinski zbornici Slovenije, Gospodarski zbornici 

Slovenije, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Združenju delodajalcev 

Slovenije in Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 

podpiramo predlagane spremembe, kot izhajajo iz predlogov Zakona o 

davku od dohodkov pravnih oseb - EVA: 2020-1611-0129 in Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - EVA: 2021-1611-0029. 

 

S spoštovanjem, 

 

Tibor Šimonka, l.r.   mag. Mariča Lah, l.r.              Branko Meh, l.r. 

Predsednik GZS  Predsednica TZS    Predsednik OZS 

 

Marjan Trobiš, l.r.   Drago Delalut, l.r. 

Predsednik ZDS   Predsednik ZDOPS 

 

 



 
 

 

 

 

V vednost:  

‒ gospod Janez Janša, predsednik, Vlada Republike Slovenije 

‒ mag. Andrej Šircelj, minister, Ministrstvo za finance 

‒ gospod Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 

‒ mag. Janez Cigler Kralj, minister, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti 

 

‒ gospod Alojz Kovšca, predsednik, Državni svet Republike Slovenije 


