
 

    

 

Vabimo vas na spletno strokovno klepetalnico 

 

v četrtek, 7. aprila 2022, ob 13. uri 

na spletni platformi Zoom 

predvidoma v trajanju 2 šolskih ur 

 

Neizkoriščen davčni in solidarnostni potencial 
premoženja pravnih in fizičnih oseb 

Klepetalnica je namenjena izzivom države na področju zbiranja davkov, kjer bomo dobili pregled o davkih na 
premoženje v Sloveniji ter primerjavo z EU-27, hkrati pa bomo predstavili moderen koncept davka na 
premoženje, ki bi lahko Slovenijo pozicioniral v povprečju EU-27. 

PROGRAM: 

 Položaj davkov na premoženje v Sloveniji in primerjava z EU-27. 

 Kumulativne vrednosti premoženja pravnih in fizičnih oseb po kategorijah premoženja. 

 Vrednosti nepremičnin v primerjavi z drugim premoženjem.  

 Baze podatkov premoženja.  

 Koncept davka na premoženje, kot alternativa (dodatnim) davkom na neto plače (npr. financiranje dolgotrajne oskrbe, 

zdravstva, itd.). 

 Obremenitev premoženja sorazmerno z velikostjo premoženja posameznih fizičnih in pravnih oseb in progresija 

(solidarnostno načelo). 

 

Gost strokovne klepetalnice: 
 
mag. Marko Novak, predsednik SNZ-FIABCI 
 
Čeprav v osnovi strojni inženir pa se s področjem nepremičnin ukvarjam že od pozne mladosti. Po 13 letni karieri na 
področju bančništva in financ sem se kasneje osredotočil na področje nepremičnin in sicer na področje investiranja in 
upravljanja. V skladu s tem sem hitro naletel na področje NUSZ ter se začel z njim sistematično in analitično ukvarjati. S 
kolegi v SNZ-FIABCI smo hitro ugotovili kako podnormirano in deviantno je to področje. Ob predlogu ministrstva za 
zdravje o financiranju Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi uveljavil novi 2,9 % davek na neto plače, smo kot alternativo 
omenjenemu davku v slovensko javnost plasirali idejo o davku na premoženje. Pri tem smo kot prvi zbrali podatke o 
celotnem premoženju pravnih in fizičnih oseb, ki je dosegljiv v javnih bazah podatkov. Predlog davka na premoženje, ki 
bi nadomestil NUSZ in finančno zagotovil izvajanje ZDO je naletel v različnih javnostih na izredno pozitiven odziv zato smo 
prepričani, da ima velik potencial.  

 
Udeležba je brezplačna. 
Strokovna klepetalnica bo potekala preko spleta (na spletni platformi Zoom). 
Na podlagi izpolnjene spletne prijavnice boste na vaš elektronski naslov pred izvedbo prejeli potrebna navodila in povezavo do 
spletne učilnice. 
Več informacij dobite na spletni strani www.zdgps.si, na tel. številki 01 300 00 60 in 031 662 193 ali na elektronskem naslovu 
info.zdgps@gmail.com.  

 

 doc. dr. Etelka Korpič Horvat      ga. Branka Neffat 

predsednica ZDGPS       podpredsednica ZDGPS 

http://www.zdgps.si/

