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ZAKON O DOHODNINI
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZDoh-1-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja dohodnine.
(2) Dohodnina je davek od dohodkov ﬁzičnih oseb.
2. člen
(uporaba zakona)
Dohodnina se ugotavlja po določbah zakona, ki velja na
dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
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3. člen
(pripadnost dohodnine)
Dohodnina je prihodek državnega proračuna, če ni z
zakonom drugače določeno.
II. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO IN OBSEG DAVČNE
OBVEZNOSTI
4. člen
(zavezanec za dohodnino)
Zavezanec in zavezanka za dohodnino je ﬁzična oseba
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec).
5. člen
(obseg davčne obveznosti)
(1) Rezident in rezidentka (v nadaljnjem besedilu: rezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki
imajo vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije.
(2) Nerezident in nerezidentka (v nadaljnjem besedilu:
nerezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.
1. Rezidentstvo
6. člen
(rezident)
Zavezanec je rezident Slovenije v kateremkoli času v
davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:
1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem
predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji, kot
javni uslužbenec z diplomatskim ali konzularnim statusom,
ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega
uslužbenca in prebiva s to osebo;
3. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali misiji Republike Slovenije
pri Evropski komisiji, kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega
statusa;
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega
rezidenta;
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c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem institutu ali
Evropski investicijski banki, ali je zakonec, ki ni zaposlen in
ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca
in prebiva s to osebo;
4. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
5. je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni.
7. člen
(nerezident)
(1) Ne glede na 6. člen tega zakona, je zavezanec nerezident, če izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:
1. opravlja delo kot oseba z diplomatskim ali konzularnim statusom v Sloveniji v diplomatskem predstavništvu,
konzulatu ali mednarodni misiji skupine tujih držav ali tuje države, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član take osebe
in prebiva s to osebo, če ni slovenski državljan;
2. bi postal rezident samo zaradi opravljanja dela kot
funkcionar, strokovnjak ali uslužbenec mednarodne organizacije, če ni slovenski državljan;
3. bi postal rezident samo zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali mednarodni misiji tuje države v Sloveniji kot javni uslužbenec
v tehnični ali administrativni funkciji brez diplomatskega ali
konzularnega statusa in ni slovenski državljan;
b) kot uslužbenec tuje države v Sloveniji v funkciji, ki ni
diplomatska, konzularna ali mednarodna, pod pogojem, da
ta tuja država na podlagi vzajemnosti podobnega uslužbenca
Republike Slovenije ne šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem institutu
ali Evropski investicijski banki, v Sloveniji;
4. je ﬁzična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) bo bivala v Sloveniji izključno zaradi zaposlitve kot tuj
strokovnjak za dela, za katera v Sloveniji ni dovolj ustreznega
kadra,
b) ni bila rezident v kateremkoli času petih let pred prihodom v Slovenijo,
c) ni lastnik nepremičnine v Sloveniji in
d) bo bivala v Sloveniji skupno manj kot 365 dni;
5. je ﬁzična oseba, ki biva v Sloveniji izključno zaradi
študija ali zdravljenja.
(2) O izpolnjevanju pogojev iz 4. točke prvega odstavka
tega člena odloči pristojni davčni organ in o tem osebi izda
pisno potrdilo.
2. Vir dohodka
8. člen
(splošno o virih dohodka)
Dohodek ima vir v Sloveniji, če je po katerikoli od določb
tega poglavja mogoče določiti vir dohodka v Sloveniji.
9. člen
(vir dohodka iz zaposlitve in iz opravljanja storitev
in poslov)
Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev
in poslov imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev oziroma posel opravi v Sloveniji.
10. člen
(vir dohodka, če je dohodek izplačal rezident ali poslovna
enota nerezidenta v Sloveniji)
(1) Dohodki imajo vir v Sloveniji, če je dohodek izplačala
ali ji je bil zaračunan, oseba, ki je rezident po tem zakonu
ali po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali
poslovna enota nerezidenta po tem zakonu ali po zakonu, ki
ureja davek od dohodkov pravnih oseb, in sicer:
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1. dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev in poslov, če se v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, šteje za
odbitno postavko pri izračunu davčne osnove rezidenta ali
poslovne enote nerezidenta iz virov dohodka znotraj Slovenije ali bi bil odbitna postavka, če bi rezident ali poslovna
enota nerezidenta bil zavezanec oziroma ne bi bil oproščen
dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb;
2. dohodek, izplačan delojemalcem, tudi članom uprave, članom nadzornih svetov ali drugim osebam, ki opravljajo
podobno funkcijo, iz dobička;
3. pokojnine in drugi dohodki iz naslova pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
4. dividende;
5. obresti, dohodek iz prenosa premoženjske pravice in dohodek iz oddajanja premoženja v najem, razen
v primeru, če je dohodek izplačala poslovna enota izven
Slovenije in se v skladu s tem zakonom oziroma zakonom,
ki ureja davek od dohodka pravnih oseb, šteje za odbitno
postavko pri izračunu davčne osnove, ki pripada poslovni
enoti izven Slovenije;
6. vsak drug dohodek, za katerega ni mogoče določiti
vira po 9., 11. do 14. členu ali po drugih določbah tega člena,
razen v primeru, če je dohodek izplačala poslovna enota
izven Slovenije in se v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodka pravnih oseb, šteje za
odbitno postavko pri izračunu davčne osnove, ki pripada
poslovni enoti izven Slovenije.
(2) Za poslovno enoto nerezidenta po tem zakonu se
šteje poslovna enota nerezidenta, določena z zakonom, ki
ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
11. člen
(vir dohodka iz opravljanja dejavnosti)
(1) Dohodek, ki ga pridobi rezident z opravljanjem dejavnosti, ima vir v Sloveniji, razen dohodka, ki ga pridobi z
opravljanjem dejavnosti v ali preko poslovne enote v tujini.
(2) Dohodek, ki ga pridobi nerezident z opravljanjem
dejavnosti v ali preko poslovne enote v Sloveniji, ima vir v
Sloveniji.
(3) Šteje se, da je dohodek od premičnin, ki so del poslovnega premoženja poslovne enote, vključno z dohodkom
od odtujitve te poslovne enote, pridobljen z opravljanjem
dejavnosti v ali preko poslovne enote.
12. člen
(vir dohodka od nepremičnin in od dohodka iz kmetijske
in gozdarske dejavnosti)
(1) Dohodek od nepremičnine in pravic na nepremičnini,
vključno z dobičkom iz kapitala od odsvojitve nepremičnine,
ki je v Sloveniji, ima vir v Sloveniji.
(2) Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnine iz
prvega odstavka tega člena je tudi dobiček iz kapitala od
odsvojitve lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v
gospodarski družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot 50% vrednosti izhaja posredno ali neposredno iz
nepremičnin in pravic na nepremičninah, ki so v Sloveniji.
(3) Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se
opravlja na zemljiščih, ki so v Sloveniji, ima vir v Sloveniji.
13. člen
(vir dohodka od vrednostnih papirjev in lastniških deležev)
Dohodki od:
1. vrednostnih papirjev in pravic iz vrednostnih papirjev,
ki jih izdajo:
a) Republika Slovenija, Banka Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti,
b) gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, in
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2. lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v
gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji,
vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z njihovo
odsvojitvijo, imajo vir v Sloveniji.
14. člen
(vir dohodka iz vzajemnih skladov)
Dohodek iz vzajemnega sklada ima vir v Sloveniji, če
vzajemni sklad upravlja družba za upravljanje, ki je rezident
Slovenije po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb.
III. PREDMET OBDAVČITVE
15. člen
(predmet obdavčitve)
(1) Z dohodnino so obdavčeni dohodki ﬁzične osebe,
ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je
enako koledarskemu letu.
(2) Dohodki so vsi dohodki in dobički, ne glede na vrsto,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Za dohodek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo
oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet.
(4) Dohodek, prejet v naravi, se določi na podlagi primerljive tržne cene, če ni z zakonom drugače določeno.
(5) Dohodek je pridobljen oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, če ni s tem zakonom drugače
določeno. Šteje se, da je dohodek prejet, ko je izplačan
ﬁzični osebi ali je kako drugače dan na razpolago ﬁzični
osebi.
16. člen
(splošna pravila)
(1) V primeru transakcij in izplačil dohodkov med povezanimi osebami se kot podlaga za ugotovitev višine dohodka
uporabljajo primerljive tržne cene.
(2) Metode za določanje primerljive tržne cene so določene z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(3) Povezana oseba po tem zakonu je družinski član
ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali običajno nadzira zavezanec. Za družinskega člana se šteje zakonec zavezanca,
prednik ali potomec zavezanca ali njegovega zakonca, zakonec prednika ali potomca zavezanca ali njegovega zakonca,
bratje in sestre oziroma polbratje in polsestre ter posvojenci
in posvojitelji. Za zakonca se šteje tudi oseba, ki živi z zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena
z zakonsko zvezo. Šteje se, da oseba nadzira drugo osebo,
kadar ima lastniški delež ali pravico do lastniškega deleža v
višini najmanj 25% v obliki vrednosti vseh deležev ali v obliki
glasovalne pravice na podlagi lastniških deležev v konkretni
osebi. Za namene določitve nadzora se šteje, da ima določena oseba v lasti vse lastniške deleže, ki jih ima neposredno
ali posredno v lasti katerakoli oseba, ki je povezana s to
določeno osebo.
(4) Če je pravica do dohodka prenesena na drugo
osebo, se šteje, da je prejemnik tega dohodka oseba, ki je
navedeno pravico prenesla, razen v primeru, če je hkrati
opravljen tudi neomejen in nepreklicen prenos premoženja, ki
je vir dohodka iz navedenega premoženja, na drugo osebo,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(5) Dohodek iz premoženja vzdrževanega otroka do
18. leta starosti se prišteva k dohodku tistega od staršev, ki
za navedenega otroka uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, ali tistemu od staršev, ki ima
višje dohodke, če nobeden od staršev ne uveljavlja posebne
olajšave za vzdrževanega otroka.
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(6) Pridobljeni dohodek in nastali stroški v tuji valuti se
preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.
Preračun se opravi na dan pridobitve dohodka oziroma nastanka stroškov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(7) Za družinskega člana iz 4. točke prvega odstavka
25. člena, iz 27. člena, iz šestega odstavka 79. člena ter iz
tretjega odstavka 90. člena tega zakona se šteje zakonec
zavezanca ali oseba, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne posledice kot
zakonska zveza, otrok, posvojenec in pastorek zavezanca ali
otrok osebe, s katero zavezanec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo
in družinska razmerja, enake pravne posledice kot zakonska
zveza ter starši in posvojitelji zavezanca.
(8) Dohodek, prejet v naravi, se poveča s koeﬁcientom
davčnega odtegljaja, če:
1. v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni
postopek, obstaja obveznost obračuna, odtegnitve in plačila
davčnega odtegljaja od tega dohodka, in
2. ni drugega dohodka zavezanca prejetega v denarju
pri izplačevalcu dohodka v naravi ali ta ni zadosten, da bi se
od tega dohodka lahko odtegnil in plačal davčni odtegljaj od
dohodka v naravi.
17. člen
(dohodek)
Dohodki po tem zakonu so:
1. dohodek iz zaposlitve, ki vključuje tudi dohodek iz
opravljanja storitev, razen dohodka iz opravljanja storitev, ki
se šteje za dohodek iz 2. točke tega člena,
2. dohodek iz dejavnosti,
3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti,
4. dohodek iz premoženja,
5. dobiček iz kapitala,
6. drugi dohodki.
18. člen
(pravila določanja dohodka)
(1) Pri opredeljevanju ali je posamezni dohodek iz zaposlitve ali dohodek iz dejavnosti, se uporabljajo kriteriji, na
podlagi katerih se določi, ali posamezna ﬁzična oseba nastopa v odvisnem ali v neodvisnem razmerju pri opravljanju
dela ali storitev. Pri opredeljevanju narave razmerja se izhaja
iz naslednjih kriterijev:
1. nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem dela ali
storitev,
2. osebno opravljanje dela ali storitev,
3. zagotavljanje sredstev in pogojev za opravljanje dela
ali storitev,
4. prevzemanje ﬁnančnih in drugih tveganj ter odgovornosti v zvezi z opravljanjem dela ali storitev,
5. način opravljanja dela ali storitev ter način plačila,
6. pravica do odstopa od pogodbe in prevzemanje odgovornosti v zvezi s tem,
7. neposredna udeležba na dobičku ali izgubi, izhajajoči
iz opravljanja dela ali storitev,
ki se uporabijo na podlagi dejstev in okoliščin posameznega
primera.
(2) Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz
zaposlitve in delno iz prenosa premoženjske pravice, se
šteje, da je v celoti dohodek iz zaposlitve.
(3) Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz
dejavnosti in delno iz prenosa premoženjske pravice, se
šteje, da je v celoti dohodek iz dejavnosti.
19. člen
(kaj se ne šteje za dohodke po tem zakonu)
Ne glede na 17. člen tega zakona se za dohodke ﬁzične
osebe po tem zakonu ne štejejo:
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1. dediščine in volila, razen tistih, ki jih ﬁzična oseba
prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 33. člena tega
zakona;
2. darila, prejeta od ﬁzične osebe, ki ni delodajalec
prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, razen daril, ki
jih ﬁzična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz
33. člena tega zakona;
3. dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na
srečo;
4. izplačila, ki jih prejme ﬁzična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno
zavarovanje, ali izplačila na podlagi zavarovanja za škodo,
povzročeno na osebnem premoženju, in za škodo v zvezi z
opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 57. členu tega zakona;
5. sredstva ali dobički, ki jih pridobi ﬁzična oseba na
podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem, v katerem
samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom
ali na podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti; navedena
določba ne vpliva na obveznosti te ﬁzične osebe, ki opravlja
dejavnost, po poglavju III.2.
20. člen
(oprostitev plačila dohodnine)
Dohodnine se ne plača od:
1. denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s posebnimi predpisi, razen
denarne pomoči, ki jo posameznik prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot je določena v 33. členu tega zakona in v
zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 57. členu tega zakona;
2. subvencije, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz proračuna za določene namene, razen dohodkov,
ki jih posameznik prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti,
kot je določena v 33. členu tega zakona, in v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
kot je določena v 57. členu tega zakona;
3. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali
drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi
zakona o vojnih invalidih, zakona o žrtvah vojnega nasilja,
zakona o posebnih pravicah žrtev vojne za Slovenijo, zakona o popravi krivic, zakona o vojnih veteranih in zakona
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
in zakona o republiških priznavalninah, razen prejemkov, ki
predstavljajo redni dohodek;
4. doživljenjske mesečne rente, ki jo posameznik prejme po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o posebnih
pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991;
5. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev
ali drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
zdravstvenega zavarovanja ter na podlagi obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo,
razen dohodkov, ki predstavljajo redni dohodek na podlagi
navedenega zavarovanja;
6. vrnitve premoženja in odškodnine, prejete v skladu z
zakonom, ki ureja denacionalizacijo;
7. odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih
poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali poškodovanja osebnega premoženja, vključno z zamudnimi obrestmi,
razen odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni
dohodek, vključno z zamudnimi obrestmi. Med navedene
odškodnine je mogoče šteti tudi odškodnine zaradi osebnih
poškodb ali poškodovanja osebnega premoženja, izplačane
na podlagi sodne ali izven sodne poravnave, ki ni sklenjena
zaradi prikritja pravega namena strank, in če odškodnina
ne presega utemeljen in razumen znesek, ki je običajen za
odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča v podobnih
primerih;
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8. odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v
skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek;
9. odškodnine upravičencem po zakonu, ki ureja povrnitev škode osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali krvnih pripravkov in odškodnine upravičencem po
zakonu, ki ureja prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotavljanje sredstev za prestrukturiranje
azbestne proizvodnje v neazbestno;
10. odškodnine po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja, vključno z dohodki,
ki jih upravičenec doseže ob prvi prodaji obveznic, ki jih je
izdala Republika Slovenija za poplačilo odškodnine, in podobne odškodnine, ki jih žrtve vojnega in povojnega nasilja
prejmejo iz tujine;
11. starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka,
ki jih upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke;
12. otroškega dodatka in dodatka za nego za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo, ki ga upravičenci
prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in
družinske prejemke;
13. preživnine, ki jo prejme ﬁzična oseba na podlagi
sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
in od nadomestila preživnine, izplačanega na podlagi zakona, ki ureja jamstveni in preživninski sklad;
14. nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z
zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja;
15. rejnin, ki se izplačujejo iz proračuna v skladu z zakonom, ki ureja rejniško dejavnost;
16. denarnih pomoči za brezposelnost, ki se izplačujejo
iz proračuna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje za
primer brezposelnosti;
17. pomoči in prejemkov, ki jih država in samoupravna
lokalna skupnost zagotavlja socialno ogroženim v skladu
z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in zakonom, ki ureja
lokalno samoupravo;
18. prejemkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno
varstvo;
19. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost po zakonu o vojnih invalidih in zakonu o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter nadomestilo
za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb;
20. varstvenega dodatka k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
21. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonu o vojnih
veteranih, zakonu o vojnih invalidih in zakonu, ki ureja
socialno varstvo, ter dodatka za tujo nego in pomoč po
zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
22. štipendije in drugih prejemkov, izplačanih osebi,
ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali
študijski čas, v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem
na podlagi posebnih predpisov, in sicer iz proračuna ali sklada, ki je ﬁnanciran iz proračuna (razen kadrovskih štipendij)
in od navedenih prejemkov, ki jih ﬁnancira tuja država ali
mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna
ali znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki
so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z
opravljanjem dela oziroma storitev; učenec, dijak ali študent
za polni učni ali študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij;
23. prejemkov, izplačanih za kritje šolnine in stroškov
prevoza ter bivanja osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali
študent za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača ustanova,
ustanovljena z namenom štipendiranja, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali
osebe, ki je povezana s prejemnikom;
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24. prejemkov v obliki regresiranja oziroma subvencioniranja študentske prehrane, mesečnih vozovnic za prevoze
učencev, dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja,
varstva in vzgoje v vrtcih in drugih podobnih pomoči, ki se
v skladu z zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja, zakona o visokem šolstvu ter zakona o vrtcih
ﬁnancirajo iz proračuna države ali občine;
25. prejemkov, ki jih osebam s statusom begunca v
Sloveniji, osebam z začasnim zatočiščem v Sloveniji in tujcem, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Sloveniji,
zagotavlja proračun ali mednarodna organizacija v skladu z
zakonom o tujcih, zakonom o začasnem zatočišču in drugimi
predpisi;
26. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe
prejmejo od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki
ureja humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali
zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z
zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske
organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva;
27. pomoči, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od
dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je v
skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
28. nadomestila za uporabo sredstev, ki jih je zavezanec
dal na razpolago za obrambne potrebe in za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, in od povračila škode
navedeni osebi v skladu z zakonom o obrambi, zakonom o
materialni dolžnosti in zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
29. enkratne denarne pomoči po zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o obrambi in zakonu
o notranjih zadevah;
30. izplačil stroškov in nagrad osebam za tajno policijsko delovanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov, ki so
odobreni na podlagi zakona o policiji in zakona o kazenskem
postopku ter za plačilo koristnih informacij v zvezi s kaznivimi
dejanji ali njihovimi storilci ter od izplačil stroškov in nagrad v
zvezi s tajnim pridobivanjem podatkov na podlagi zakona o
Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji;
31. enkratne solidarnostne pomoči, ki jo izplača sindikat
svojim članom z namenom nudenja materialne pomoči v primerih socialne ogroženosti ter v primerih reševanja izjemnih
razmer (kot so smrt, elementarne in druge nezgode), če je
izplačana pod pogoji, ki so določeni z aktom, ki ga sprejme
reprezentativni sindikat na ravni države;
32. obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za
posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost
ne nastopa kot njihov delodajalec;
33. dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, ki niso
določene v 86. členu tega zakona in od odsvojitve izvedenih
ﬁnančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pridobitve drugega
premoženja; navedena določba ne vpliva na davčno obveznost ﬁzične osebe, ki opravlja dejavnost po poglavju III.2
tega zakona;
34. denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih, ki se izplača
iz proračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja merila za izvajanje letnega programa športa na državni ravni;
35. od dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o vojaški
službi v rezervni sestavi, razen od nadomestil plače oziroma izgubljenega zaslužka ter razen od dohodkov za čas
opravljanja vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem
stanju);
36. od dohodkov, vključno s povračili stroškov, prejetih na
podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka;
37. prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi
gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, ki jih pridobi gospo-
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dinjstvo iz šestega odstavka 60. člena tega zakona, ki se mu
dohodek ugotavlja na podlagi 57. člena tega zakona, v višini
in pod pogoji, ki jih določi minister, pristojen za ﬁnance v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo;
38. plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike za
okoljske programe.
21. člen
(oprostitev plačila dohodnine za nerezidente)
(1) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
nerezident ne plačuje dohodnine od dobička iz kapitala, pod
pogojem, da ima dobiček iz kapitala vir v Sloveniji samo po
13. členu tega zakona in če vrednostni papir ali lastniški delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega
deleža iz drugega odstavka 86. člena tega zakona.
(2) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
ﬁzična oseba, ki je rezident v državi članici Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: EU), ki ni Slovenija, ne plačuje
dohodnine od obresti od posojil, od obresti od dolžniških
vrednostnih papirjev, od denarnih depozitov pri bankah in
hranilnicah ter drugih podobnih ﬁnančnih terjatev do dolžnikov, ki imajo vir v Sloveniji, ter od dohodkov iz vzajemnih
skladov in dobičkov iz kapitala, ki imajo vir v Sloveniji in se
obravnavajo kot obresti, če je upravičeni lastnik navedenih
obresti ali dohodka.
(3) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona, se
dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, prejetega za
delo pri tujem diplomatskem predstavništvu ali konzulatu, (ali
drugem predstavništvu tuje države), mednarodni organizaciji
v Sloveniji ali instituciji EU v Sloveniji, če ga prejme oseba,
ki se v skladu s 1. do 3. točko prvega odstavka 7. člena tega
zakona šteje za nerezidenta.
(4) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
se dohodnine ne plačuje od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, razen od dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika, ob izpolnjevanju naslednjih
pogojev:
1. prejemnik dohodka je nerezident,
2. dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne
enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v katerem koli
obdobju 12 mesecev in
3. ni obveznosti obračunavanja, odtegovanja in plačevanja davčnega odtegljaja v skladu s 54. členom tega
zakona.
22. člen
(oprostitev plačila dohodnine za rezidente, uslužbence v
institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki,
Evropskem monetarnem institutu ali Evropski investicijski
banki)
Ne glede na prvi odstavek 5. člena tega zakona, se dohodnine ne plačuje od dohodka iz zaposlitve, ki ga prejme
rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem institutu
ali Evropski investicijski banki, pod pogojem, da se od tega
dohodka plačuje dohodnina v institucijah Evropske skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem monetarnem institutu oziroma Evropski investicijski banki. Ta dohodek se
ne upošteva pri izračunu višine dohodnine od preostalega
obdavčljivega dohodka takega rezidenta.
1. Dohodek iz zaposlitve
23. člen
(splošno o dohodku iz zaposlitve)
(1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vse dohodke, ki jih
prejme ﬁzična oseba na podlagi zaposlitve (v nadaljnjem
besedilu: delojemalec) od izplačevalca, ki je delodajalec ali
druga oseba (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), v zvezi s
preteklo ali sedanjo zaposlitvijo.
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(2) Kot zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno
razmerje, na podlagi katerega ima ﬁzična oseba pravico do
plačila za opravljeno delo ali storitev, ne glede na to, ali gre
za ﬁzično ali intelektualno delo, vključno z ustvarjanjem ali
izvedbo avtorskega dela in ne glede na čas trajanja zaposlitve.
(3) Za zaposlitev po tem zakonu se šteje tudi opravljanje
dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev ter opravljanje
funkcije na podlagi imenovanja ali izvolitve v državni ali drug
organ.
24. člen
(dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve)
(1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in
boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo.
(2) Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi, ki ima naravo odvisnega
razmerja po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: dohodek iz
drugega pogodbenega razmerja).
25. člen
(dohodek iz delovnega razmerja)
(1) Dohodek iz delovnega razmerja vključuje zlasti:
1. plačo, nadomestilo plače in vsako drugo plačilo za
opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije,
2. regres za letni dopust, jubilejno nagrado, odpravnino,
solidarnostno pomoč,
3. povračilo stroškov v zvezi z delom,
4. boniteto, ki jo delodajalec zagotovi v korist delojemalca ali njegovega družinskega člana,
5. nadomestilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi
dogovora z delojemalcem zaradi kateregakoli pogoja v zvezi
z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v pogojih v zvezi z zaposlitvijo,
6. vsako izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni prejemki,
7. prejemki, prejeti zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve,
8. nadomestila in drugi prejemki, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot
posledica zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost,
9. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku.
(2) Za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi:
1. dohodki, prejeti za vodenje poslovnega subjekta, ki je
pravna oseba, na podlagi poslovnega razmerja,
2. dohodki izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v
organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Sloveniji
ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo
plačo,
3. dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela, ustvarjenega
iz delovnega razmerja, iz izvedb avtorskih in folklornih del iz
delovnega razmerja in dohodki, ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, ne glede na obliko pogodbe, ki je
podlaga za izplačilo navedenih dohodkov,
4. nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za
primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, ki jih prejmejo ﬁzične osebe, ki opravljajo dejavnost, kmetje, družbeniki
družb in druge osebe, ki niso v delovnem razmerju,
5. plačilo, ki se izplača ﬁzični osebi, ki opravlja dejavnost, kmetu, družbeniku in drugi osebi, ki ni v delovnem razmerju, kot nadomestilo za izgubljeni zaslužek po posebnih
predpisih, ki določajo sodelovanje določenih ﬁzičnih oseb
pri izvajanju dejavnosti državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, kot je to primeroma v primeru
sodelovanja pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
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6. pokojnine, nadomestila in drugi dohodki iz naslova
(obveznega, obveznega dodatnega in prostovoljnega dodatnega) pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen
izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb.
26. člen
(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)
(1) Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev.
(2) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se
šteje tudi dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede
na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov.
(3) Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se
šteje tudi dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja
z versko skupnostjo, ki nima vseh elementov delovnega
razmerja, v višini, ki ga določi Vlada Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: vlada), pri čemer dohodek ne sme biti
manjši od zneska, ki zagotavlja socialno varnost v Sloveniji
in ne večji od zneska minimalne plače v skladu z zakonom,
ki ureja minimalno plačo.
27. člen
(boniteta)
(1) Boniteta je vsaka ugodnost v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi, ki jo delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec ali druga oseba
v zvezi z zaposlitvijo.
(2) Boniteta vključuje zlasti:
1. uporabo osebnega vozila za privatne namene,
2. nastanitev,
3. posojilo brez obresti ali z obrestno mero, ki je nižja
od tržne,
4. popust pri prodaji blaga in storitev,
5. izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega
člana,
6. zavarovalne premije in podobna plačila,
7. darila, ki jih zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi
zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu,
8. pravico delojemalcev do nakupa delnic.
(3) Za boniteto po tem zakonu se ne štejejo ugodnosti
manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov za oddih in rekreacijo,
pogostitve ob praznovanjih in v drugih podobnih primerih
zagotavljanja običajnih ugodnosti.
(4) Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v
zvezi s poslovanjem delodajalca.
(5) Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za
zdravstvene preglede delojemalcev, ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje
pri delu in bi opustitev zdravstvenega pregleda oziroma plačila pomenila kršitev zakona in s tem kazensko odgovornost
delodajalca.
(6) Za boniteto se ne štejejo plačila delodajalca za
zavarovanje delojemalcev za nesreče pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona in bi opustitev
zavarovanja oziroma plačila pomenila kršitev zakona.
(7) Če delodajalec delojemalcu zagotovi parkirni prostor, se ta ne šteje za boniteto, če je parkirni prostor dovoljeno
uporabljati vsem delojemalcem in če delodajalec ne plačuje
najemnine za parkirni prostor.
(8) V primeru, če delodajalec podari otroku delojemalca
darilo v mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v
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davčno osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 10.000 tolarjev. Navedeno velja za darilo otroku do
starosti 15 let.
(9) Bonitete, ki jih delodajalec delojemalcu ne zagotavlja
redno ali pogosto, se ne vključujejo v davčno osnovo delojemalca, če vrednost vseh bonitet v mesecu ne presega 3.000
tolarjev. Določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja.
28. člen
(pokojnina)
(1) Pokojnina je dohodek, prejet na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega
dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in
prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o prvem pokojninskem skladu
Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb in vključuje tudi državno pokojnino, odpravnino
in oskrbnino vdovi ali vdovcu, dodatek za rekreacijo in pokojnino v obliki mesečne pokojninske rente.
(2) Za pokojnino se štejejo tudi pokojnine, prejete na
podlagi drugih posebnih predpisov, kot zlasti pokojnine po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših
vojaških zavarovancev, pokojnine po predpisih o starostnem
zavarovanju kmetov, dodatki k tujim pokojninam in akontacije tujih pokojnin po predpisih o zagotavljanju socialne
varnosti.
(3) Pri presoji, ali je dohodek iz prvega odstavka tega
člena, ki je prejet iz tujine, pokojnina, se za namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v Sloveniji.
29. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek
iz 25. člena tega zakona, zmanjšan za obvezne prispevke
za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov
dolžan plačevati delojemalec.
(2) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki so primerljivi z obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji in
jih delojemalec plačuje v sklad, priznan za davčne namene
v katerikoli drugi državi, se pri ugotavljanju davčne osnove
od dohodka iz 25. člena tega zakona odštejejo pod pogojem,
da ﬁzična oseba ni bila rezident Slovenije neposredno pred
začetkom opravljanja dela iz delovnega razmerja v Sloveniji
in je v tem času že prispevala v navedeni sklad.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se v davčno
osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi,
zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih
je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati prejemnik
teh dohodkov. Za določitev davčne osnove pri vdovski in
družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov,
ki jo prejemajo. V davčno osnovo od navedenih dohodkov,
prejetih iz tujine, se šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu
s predpisi.
(4) Davčna osnova od dohodka iz prvega in drugega
odstavka 26. člena tega zakona je vsak posamezni dohodek,
zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka. Dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in
storitev je mogoče uveljavljati, in sicer se priznajo na podlagi
dokazil (računov) največ do višine, ki jo na podlagi 31. člena
tega zakona določi vlada.
(5) Davčna osnova od dohodka iz tretjega odstavka
26. člena tega zakona, je vsak posamezni dohodek, zmanjšan
za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi
posebnih predpisov dolžan plačevati verski delavec.
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30. člen
(vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo)
(1) Znesek bonitete se praviloma določa na podlagi
primerljive tržne cene. Če primerljive tržne cene ni mogoče
določiti, se znesek bonitete določi na podlagi stroška, ki je
nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete, če ni
s tem zakonom drugače določeno. Tako ugotovljena boniteta
se zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača delodajalcu
v zvezi z zagotavljanjem določene bonitete, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se ne glede na dejansko
uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način,
kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5% nabavne vrednosti vozila mesečno,
za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nabavna
vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove,
se v drugem letu zniža za 15% in v naslednjih letih do vključno četrtega leta še vsako leto za 15%, v petem letu se zniža
še za 10% in v naslednjih letih do vključno osmega leta še
vsako leto za 10%, v vseh naslednjih letih je enaka nič (0).
Če delojemalec mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne
namene, se nabavna vrednost, ugotovljena na način določen
v prejšnjem stavku, zmanjša za 50%. Če delodajalec zagotovi gorivo za privatno uporabo vozila, se davčna osnova
mesečno poveča za 25%.
Boniteta se ne ugotavlja v primeru uporabe osebnega vozila
zaradi izvajanja ukrepov varovanja, ki jih izvaja policija v
skladu z zakonom o policiji.
(3) Če delodajalec delojemalcu zagotovi nastanitev s
plačilom najemnine ali brez plačila najemnine in vrednosti
bonitete za nastanitev delojemalca ni mogoče določiti v višini
tržne vrednosti ali v višini stroškov delodajalca, se vrednost
bonitete določi mesečno v višini 0,6% tržne vrednosti premoženja, s katerim se zagotavlja nastanitev delojemalca, na
dan obračuna bonitete.
(4) Če delodajalec delojemalcu zagotovi pravico do
nakupa oziroma pridobitve delnic po znižani vrednosti ali
pravico do pridobitve drugega premoženja, se boniteta ugotavlja na dan, ko je pravica izvršena oziroma na dan, ko je
delojemalec pridobil delnice ali kako drugo vrsto premoženja.
Če delojemalec odsvoji pravico do nakupa delnic ali do pridobitve drugega premoženja, se boniteta ugotavlja na dan
odsvojitve navedene pravice.
(5) Če delodajalec delojemalcu zagotovi mobilni telefon
za privatne namene, se v davčno osnovo delojemalca všteva
3.000 tolarjev mesečno, za vsak začeti koledarski mesec
uporabe mobilnega telefona. Plačila delojemalca v zvezi z
zagotavljanjem mobilnega telefona za privatne namene ne
znižujejo davčne osnove.
(6) Če delodajalec delojemalcu zagotovi posojilo brez
obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta
določi na podlagi priznane obrestne mere, ki jo določi minister, pristojen za ﬁnance, na podlagi zakona, ki ureja davek
od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med
povezanimi osebami.
31. člen
(dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva
v davčno osnovo)
(1) V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
se ne vštevajo:
1. obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delodajalec;
2. premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki jih za račun delojemalca zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s
sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU, po pokojninskem
načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu
s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in
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invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je enak
24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot 549.400
tolarjev letno. Glede uskladitve premije, ki se ne všteva v
davčno osnovo in načina objave usklajenih zneskov premije,
se uporablja 113. člen tega zakona;
3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana
med delom, stroški prevoza na delo in z dela, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje ter povračila stroškov
v zvezi s službenim potovanjem, kot je:
a) dnevnica,
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom
stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za
službene namene (kilometrina),
c) povračilo stroškov za prenočišče,
do višine, ki jo določi vlada;
4. vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, vključno s stroški za njihovo vzdrževanje, pod pogojem,
da so določene s posebnimi predpisi;
5. nadomestilo za uporabo lastnega orodja, naprav in
predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje
dela na delovnem mestu, pod pogojem, da so določena s posebnimi predpisi ali na podlagi kolektivne pogodbe oziroma
notranjega akta delodajalca, da gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in pod
pogojem, da je delodajalec določil navedeno nadomestilo
na podlagi izračuna realnih stroškov in zato le-ta predstavlja
utemeljen in razumen znesek – do višine 2% mesečne plače delojemalca, vendar ne več kot do višine 2% povprečne
mesečne plače zaposlenih v Sloveniji;
6. jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za
skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina
ob upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč do višine, ki
jo določi vlada;
7. plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno
praktično delo, do višine, ki jo določi vlada;
8. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki
je določena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana
pod pogoji, ki jih določa zakon o delovnih razmerjih, v višini
odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi
109. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/04), vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih
plač zaposlenih v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega stavka se ne šteje odpravnina, izplačana delojemalcu, ki sklene
novo pogodbo o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali pri osebi,
ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana oseba;
9. nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na
domu v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pod
pogojem, da je določeno s posebnimi predpisi ali na podlagi
kolektivne pogodbe oziroma notranjega akta delodajalca, da
gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje določenega dela, in pod pogojem, da je delodajalec
določil navedeno nadomestilo na podlagi izračuna realnih
stroškov in zato le-ta predstavlja utemeljen in razumen znesek – do višine 5% mesečne plače delojemalca, vendar ne
več kot do višine 5% povprečne mesečne plače zaposlenih v
Sloveniji. Dejanske stroške je mogoče uveljavljati na podlagi
posebnih evidenc in dokazil.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se
v davčno osnovo iz delovnega razmerja ne vštevajo premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih za račun poklicnega športnika, ki je vpisan
v razvid poklicnih športnikov in nima sklenjenega delovnega
razmerja, razen kot poklicni športnik, ter ne opravlja druge
dejavnosti, plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU, po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je
enak 100% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več kot
50% letnih bruto dohodkov športnika.
(3) Pri določanju višine povračil stroškov v zvezi z
delom in dohodkov, ki jih v skladu s 3., 6. in 7. točko prvega
odstavka tega člena določi vlada, se kot podlago upošteva
raven posameznih navedenih pravic delojemalcev, določena
z zakoni in s kolektivnimi pogodbami na ravni države. Če
delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov v zvezi z
delom in dohodke, ki so višji od zneskov, ki jih za navedena
povračila in dohodke določi vlada, se znesek posameznega
povračila oziroma dohodka v delu, ki presega znesek, določen s strani vlade, všteva v davčno osnovo dohodka iz
delovnega razmerja.
(4) Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, navedenega v 5., 8. in 9. točki prvega
odstavka tega člena, se upošteva zadnji podatek Statističnega urada Republike Slovenije.
(5) Če delodajalec izplačuje dohodke iz 2., 5., 8. in 9.
točke prvega odstavka in drugega odstavka tega člena v
višini, ki presega znesek naveden v navedenih točkah in odstavkih kot neobdavčen, se znesek posameznega dohodka
v delu, ki presega znesek, ki je določen kot neobdavčen,
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
2. Dohodek iz dejavnosti
32. člen
(splošno o dohodku iz dejavnosti)
Dohodek iz dejavnosti po tem poglavju zakona je:
1. dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti,
2. dohodek, dosežen s posameznim poslom.
2.1. Dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti
33. člen
(dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti)
Za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, se
šteje dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti, ne glede na namen in rezultat opravljanja
dejavnosti. Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake
podjetniške, kmetijske ali gozdarske ter z njima povezane
dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in
premoženjskih pravic.
34. člen
(izključitev iz dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti)
(1) Ne glede na 33. člen tega zakona, se za dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, ne šteje dohodek iz
opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, določen v poglavju III.3 tega zakona, če zavezanec ne
ugotavlja davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.
(2) Ne glede na 33. člen tega zakona, se za dohodek,
dosežen z opravljanjem dejavnosti, ne šteje dohodek iz oddajanja premoženja v najem in dohodek iz prenosa premoženjskih pravic, če:
1. za opravljanje dejavnosti ni potrebna registracija,
2. zavezanec v skladu s predpisi o davku na dodano
vrednost ni dolžan obračunavati davka na dodano vrednost
oziroma se ni prostovoljno odločil za obračunavanje davka
na dodano vrednost, in
3. se oddajanje v najem ali prenos premoženjskih pravic
ne opravlja poleg druge dejavnosti, razen poleg osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, katere dohodek
se obdavčuje po poglavju III.3.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se zavezanec lahko odloči, da se dohodek iz drugega odstavka
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tega člena šteje kot dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti.
(4) Dohodek iz drugega odstavka tega člena, za katerega se zavezanec v skladu s tretjim odstavkom tega člena
odloči, da se bo štel kot dohodek, dosežen z opravljanjem
dejavnosti, se tako obravnava najmanj pet let.
35. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, je dobiček, ki se ugotovi kot razlika med
prihodki in odhodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(2) Za ugotavljanje prihodkov in odhodkov se uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(3) Zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in
evidenc po drugih predpisih,
2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih
12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta,
ne presegajo 3,9 milijonov tolarjev,
3. ne zaposluje delavcev,
4. v preteklem davčnem letu ni ugotavljal davčne osnove od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali je ugotavljal
davčno osnovo od dohodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v zadnjih zaporednih treh davčnih letih in je na koncu triletnega
obdobja dvakrat zaporedoma izpolnjeval pogoj iz 1., 2. in 3.
točke tega odstavka,
lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega
leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 45. členu tega zakona.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, lahko zavezanec, ki je na novo začel z opravljanjem dejavnosti in
izpolnjuje pogoja iz 1. in 3. točke tretjega odstavka tega
člena, pri ugotavljanju davčne osnove v prvem davčnem
letu in drugem davčnem letu, če je začel z opravljanjem
dejavnosti v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta,
zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni
v 45. členu tega zakona.
(5) Zavezanec lahko ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov pod
pogojem, da eden od zavezancev od dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v okviru gospodinjstva postane zavezanec kot nosilec za celotno osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost gospodinjstva ter
pod pogojem, da takšen način ugotavljanja davčne osnove
priglasi pri davčnemu organu. V tem primeru mora davčno osnovo od dohodka iz opravljanja osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov najmanj pet davčnih let.
(6) Če zavezanec iz petega odstavka tega člena poleg
osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti opravlja tudi dopolnilno dejavnost na kmetiji, se z vidika ugotavljanja davčne
osnove obe dejavnosti obravnavata kot enotna dejavnost. Če
je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji drug član gospodinjstva iz šestega odstavka 60. člena tega zakona, se šteje, da
je za davčne namene nosilec osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
36. člen
(upoštevanje prihodkov in odhodkov)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se upošteva prihodke in odhodke ob njihovem nastanku, če ni z zakonom
drugače določeno.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega
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odstavka 35. člena tega zakona upoštevajo prihodki ob njihovem plačilu.
(3) Prihodki in odhodki se pri prehodih med načinoma
upoštevanja prihodkov in odhodkov, določenima v prvem in
drugem odstavku tega člena, upoštevajo na način, da ne
pride do njihovega neupoštevanja ali dvakratnega upoštevanja.
37. člen
(prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom)
(1) Za odtujitev oziroma pridobitev sredstev se štejejo
tudi prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim
gospodinjstvom, razen prenosov denarnih sredstev.
(2) Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v
podjetje, se šteje za prihodek na način, kot je določeno v računovodskih standardih za brezplačno pridobljena sredstva.
Stvarno premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje,
se ne šteje za prihodek, če je bilo preneseno iz gospodinjstva
v podjetje ob začetku opravljanja dejavnosti.
(3) Za prenos stvarnega premoženja med podjetjem
zavezanca in njegovim gospodinjstvom se ne šteje pridobitev sredstva od tretje osebe oziroma odtujitev sredstva
tretji osebi.
(4) Prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom se štejejo za transakcije med povezanima osebama.
38. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
(1) Kot odtujitev sredstev se pri ugotavljanju davčne
osnove po tem poglavju zakona (poglavje 2.1.) šteje tudi
prenehanje opravljanja dejavnosti.
(2) Kot pridobitev sredstev se pri ugotavljanju davčne
osnove po tem poglavju zakona šteje tudi pridobitev sredstev
ob prevzemu nadaljevanja opravljanja dejavnosti. Prihodki se
upoštevajo v skladu z računovodskimi standardi.
(3) Odtujitve in pridobitve sredstev po prvem in drugem
odstavku tega člena se štejejo za transakcije med povezanimi osebami.
(4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se lahko
zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri
ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, če dejavnost nadaljuje druga ﬁzična oseba (v nadaljnjem besedilu:
novi zasebnik) in so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) zavezanec je prenehal z opravljanjem dejavnosti zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu
z veljavnimi predpisi,
b) novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v
Sloveniji,
c) novi zasebnik prevzame vse zaposlene in se zaveže,
da bo nadaljeval dejavnost najmanj pet let in v tem obdobju
ne bo zmanjšal števila zaposlenih za več kot 50% glede na
prevzeto število zaposlenih,
d) prevzeta sredstva morajo biti vključena v poslovne knjige novega zasebnika po knjigovodski vrednosti na
dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca; prevzeta
sredstva se amortizirajo tako, kot bi bila amortizirana pri
zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, če do
prenehanja ne bi prišlo.
2. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, če so
sredstva vložena v pravno osebo in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) pravna oseba je rezident,
b) pravna oseba prevzame vse zaposlene in se zaveže,
da v obdobju pet let od vložitve ne bo zmanjšala števila zaposlenih za več kot 50% glede na prevzeto število zaposlenih,
c) sredstva morajo biti vključena v poslovne knjige pravne osebe po knjigovodski vrednosti na dan preoblikovanja
oziroma vložitve v pravno osebo; prevzeta sredstva se amor-
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tizirajo tako, kot bi jih amortiziral zavezanec, ki je preoblikoval
oziroma vložil podjetje v pravno osebo, če do preoblikovanja
ne bi prišlo,
d) ﬁzična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi obdržala najmanj pet let in ga nominalno ne bo
zmanjšala.
(5) Novemu zasebniku se davčna osnova, ugotovljena za
davčno leto, v obdobju pet let po prevzemu nadaljevanja dejavnosti, v katerem pride do neizpolnjevanja pogojev iz 1. točke četrtega odstavka tega člena, poveča za prihodke, ki se v skladu s
četrtim odstavkom tega člena niso šteli za prihodke.
(6) Če pride v obdobju petih let po prenehanju opravljanja dejavnosti do neizpolnjevanja pogojev iz 1. ali 2. točke
četrtega odstavka tega člena, se prihodki, ki se v skladu s
četrtim odstavkom tega člena niso šteli za prihodke zavezanca, ki je prenehal, obdavčijo kot drugi dohodki ﬁzične osebe
po poglavju III.6. tega zakona, razen če je šlo za prenehanje
dejavnosti zaradi smrti oziroma je zavezanec po prenehanju
opravljanja dejavnosti umrl.
(7) Davčna obravnava iz četrtega odstavka tega člena
se prizna, če je priglašena pri davčnem organu in so izpolnjeni pogoji po tem členu zakona.

2. odhodki, nastali v zvezi z doseganjem prihodkov iz
prvega odstavka 41. člena tega zakona ter odhodki, doseženi
na podlagi odsvojitve lastniškega deleža, kot je določen v
poglavju III.4.4. tega zakona, ali na podlagi odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev in investicijskih kuponov ter izplačila vrednosti enot premoženja oziroma likvidacijske mase
vzajemnega investicijskega sklada, kot so določeni v 2. in 3.
točki prvega odstavka 41. člena tega zakona.

39. člen
(prihodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem
dejavnosti)
Med prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti se
štejejo tudi prihodki iz poslov, ki niso neposredno povezani z
opravljanjem dejavnosti, v primeru, ko opravljanje dejavnosti
omogoči nastanek teh poslov.

44. člen
(delno priznani odhodki)
Stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca po tem
poglavju zakona, se priznajo največ do višine, ki jo na podlagi
31. člena tega zakona za delojemalce določi vlada, in sicer:
1. stroški v zvezi s službenimi potovanji,
2. stroški prehrane med delom,
3. stroški prevoza na delo in z dela,
4. stroški dela na terenu.

40. člen
(prihodek, za katerega velja odtegljaj davka)
Prihodek, od katerega se v skladu s 54. členom tega
zakona obračunava in plačuje davčni odtegljaj, se všteva v
davčno osnovo v višini pred davčnim odtegljajem.
41. člen
(izključitev iz prihodkov)
(1) Kot prihodek se po tem poglavju zakona ne šteje:
1. dividenda, kot je določena v poglavju III.4.4. tega
zakona,
2. obresti, kot so določene v poglavju III.4.3. tega zakona, in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev,
izdanih v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev določeni pogoji in način poslovanja z njimi,
3. dohodek iz vzajemnih skladov, kot je določen v poglavju III.4.5. tega zakona,
4. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega
deleža, kot je določen v poglavju III.4.4. tega zakona ali na
podlagi odsvojitve dolžniških vrednostnih papirjev, kot so določeni v 2. točki tega odstavka.
(2) Prihodki iz prvega odstavka tega člena se štejejo
kot dohodek iz premoženja, kot je določen v poglavju III.4.
tega zakona oziroma kot dobiček iz kapitala, kot je določen
v poglavju III.5 tega zakona.
42. člen
(nepriznani odhodki)
Kot odhodki se ne priznajo:
1. davki:
a) ki jih je plačal zavezanec kot ﬁzična oseba (npr. davek od premoženja, davek na dediščine in darila),
b) dohodnina po tem zakonu,
c) davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost,
d) samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o samoprispevku, in

43. člen
(obvezni prispevki za socialno varnost)
(1) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju zakona in jih zavezanec plačuje v skladu s posebnimi predpisi,
se priznajo kot odhodek.
(2) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki so primerljivi z obveznimi prispevki za socialno varnost v Sloveniji in
jih zavezanec plačuje v sklad, priznan za davčne namene v
katerikoli drugi državi, se priznajo kot odhodek pod pogojem,
da zavezanec ni bil rezident Slovenije neposredno pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji in je v tem času že
prispeval v navedeni sklad.

45. člen
(normirani odhodki)
Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega
in četrtega odstavka 35. člena tega zakona, se upoštevajo
normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov.
46. člen
(izguba)
(1) Če je davčna osnova negativna, zavezanec izkaže
izgubo.
(2) Izgubo lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem
davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v naslednjih zaporednih petih letih.
(3) Pokrivanje izgube po drugem odstavku tega člena
se prizna največ do višine davčne osnove od dohodka iz
dejavnosti.
(4) Pri zmanjšanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na račun izgub iz preteklih let se davčna osnova od
dohodka iz dejavnosti najprej zmanjša za izgubo starejšega
datuma.
(5) Izgube ni mogoče prenesti na novega zasebnika
oziroma pravno osebo, kadar zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za zavezanca,
kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim in
četrtim odstavkom 35. člena tega zakona.
47. člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
v višini 20% investiranega zneska v opredmetena osnovna
sredstva, razen v osebna motorna vozila, pohištvo in pisarniško opremo (brez računalniške opreme), in v neopredmetena
dolgoročna sredstva, če gre za investicije v opredmetena
osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva
v Sloveniji.
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(2) V primeru ﬁnančnega najema lahko znižanje davčne
osnove po prvem odstavku tega člena uveljavlja zavezanec,
ki opredmeteno osnovno sredstvo oziroma neopredmeteno
dolgoročno sredstvo pridobi na podlagi ﬁnančnega najema.
(3) Če zavezanec, novi zasebnik oziroma pravna oseba, proda oziroma odtuji opredmeteno osnovno sredstvo
oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je
izkoristil davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih
po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo po tem členu,
mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti oziroma od dohodkov
pravnih oseb, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva oziroma neopredmetenega
dolgoročnega sredstva.
(4) Za odtujitev po tretjem odstavku tega člena se šteje
tudi prenos sredstva izven Slovenije oziroma uporaba sredstva v poslovni enoti izven Slovenije, izguba pravice uporabe
sredstva v primeru ﬁnančnega najema, prenos sredstva iz
podjetja v gospodinjstvo ter tudi odtujitev sredstva, kot je določena s prvim odstavkom 38. člena tega zakona.
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena
se za izvajanje tretjega odstavka tega člena za odtujitev ne
šteje prenehanje opravljanja dejavnosti pod pogoji, določenimi s četrtim in sedmim odstavkom 38. člena tega zakona.
Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma pravna
oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do odtujitve ne bi prišlo.
(6) Zavezanec lahko v davčnem letu neizkoriščeni del
davčne olajšave po tem členu prenaša v naslednjih zaporednih pet davčnih let. V tem primeru se za začetek teka roka iz
tretjega odstavka tega člena šteje, da je olajšavo izkoristil v
davčnem letu, v katerem je ni izkoristil ali jo je delno izkoristil,
ker ni imel ali ni imel dovolj davčne osnove. Pri zmanjšanju
davčne osnove na račun prenesenega neizkoriščenega dela
davčne olajšave iz preteklih let se davčna osnova najprej
zmanjša za neizkoriščen del davčne olajšave starejšega
datuma.
48. člen
(olajšava za zaposlovanje)
(1) Zavezanec, ki v davčnem letu za nedoločen čas in
najmanj za dve leti zaposli delavca, ki prvič sklene delovno
razmerje, ali delavca, ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12 mesecev prijavljen pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, lahko uveljavlja znižanje davčne
osnove v višini 30% izplačane plače tega delavca.
(2) Zavezanec, ki v davčnem letu za nedoločen čas in
najmanj za dve leti zaposli osebo, ki ima doktorat znanosti in
pred tem ni bila zaposlena v drugi gospodarski družbi ali pri
ﬁzični osebi, ki opravlja dejavnost, lahko uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 30% izplačane plače tega delavca.
Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po prvem
odstavku tega člena.
(3) Davčna olajšava iz prvega in drugega odstavka tega
člena se prizna za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb.
(4) Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi
iz prvega odstavka tega člena, razen če ta oseba sama odpove pogodbo o zaposlitvi oziroma pride do sporazumne
razveljavitve pogodbe o zaposlitvi, prej kot v dveh letih od
zaposlitve te osebe, ali če se pogodba o zaposlitvi osebe
iz drugega odstavka tega člena odpove ali preneha veljati s
sporazumno razveljavitvijo prej kot v dveh letih od zaposlitve
te osebe, mora zavezanec za znesek izkoriščene olajšave
po prvem in drugem odstavku tega člena povečati davčno
osnovo od dohodka iz dejavnosti, in sicer za davčno leto, v
katerem je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana oziroma
sporazumno razveljavljena.
(5) Določba četrtega odstavka tega člena se ne uporablja pri prenehanju opravljanja dejavnosti, če se uveljavlja
davčno obravnavo po četrtem odstavku 38. člena tega zakona, za osebe, ki jih prevzame novi zasebnik ali pravna
oseba. Šteje se, da je olajšavo prevzel novi zasebnik oziroma
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pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja
opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
(6) Zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo po zakonu,
ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 50% izplačane plače te osebe, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s
100% telesno okvaro ali gluho osebo, pa v višini 70% izplačane plače te osebe. Olajšava po tem odstavku se izključuje
z olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena.
(7) Zavezanec, ki zaposluje invalidne osebe iz šestega
odstavka tega člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri
istem delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 70% izplačanih plač za te osebe. Za
namene tega odstavka se osebe iz tega odstavka vštevajo v
kvoto po datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se
najprej vštevajo tiste osebe s starejšim datumom sklenitve
pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po prvem, drugem in šestem odstavku tega
člena.
49. člen
(olajšava za zavezanca invalida)
Zavezanec, ki je invalidna oseba po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, in ne
zaposluje delavcev, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, zavezanec invalid s 100% telesno okvaro ali zavezanec
– gluha oseba pa v višini 60% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec opravljanja dejavnosti.
50. člen
(olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju)
Zavezanec, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po
učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem
izobraževanju, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini plačila tej osebi, vendar največ v višini 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec
izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem
izobraževanju.
51. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)
Zavezanec – delodajalec, ki ﬁnancira pokojninski načrt
kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302. do
305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo),
lahko za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev – zavarovancev izvajalcu pokojninskega načrta s
sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem
načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu
s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, uveljavlja davčno olajšavo za leto, v
katerem so bile premije plačane, vendar največ do zneska,
ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca in ne več
kot 549.400 tolarjev letno. Glede uskladitve premije in načina
objave usklajenih zneskov premije, se uporablja 113. člen
tega zakona.
52. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
za znesek izplačil v denarju ali v naravi za humanitarne,
dobrodelne, kulturne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
športne, ekološke in religiozne namene, in sicer le za takšna
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izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, do zneska, ki je enak 0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v
davčnem letu.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne
osnove za znesek izplačil v denarju ali naravi političnim
strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do
zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu v davčnem letu.
(3) Za znesek, ki je enak 0,3% obdavčenega prihodka
zavezanca v davčnem letu iz prvega odstavka tega člena,
in za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači
na zaposlenega pri zavezancu iz drugega odstavka tega
člena, se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem
letu.
(4) Za zneske izplačil po prvem in drugem odstavku
tega člena zavezanec ne more uveljavljati tudi zmanjšanja
letne davčne osnove po 4. in 10. točki prvega odstavka
112. člena tega zakona.
53. člen
(omejitve v zvezi z olajšavami)
(1) Določbe 47. do 52. člena tega zakona se ne uporabljajo za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 35. člena tega
zakona.
(2) Davčne olajšave iz 47. do 52. člena tega zakona,
vključno z prenosom neizkoriščenega dela olajšave za investiranje, se priznajo skupaj največ do višine davčne osnove,
zmanjšane za kritje izgub iz preteklih let.
(3) Davčne olajšave iz 47. do 52. člena tega zakona se
ne priznajo za davčno leto, za katero je bila davčna osnova
ugotovljena s cenitvijo.
54. člen
(davčni odtegljaj)
(1) Od dohodkov, od katerih se v skladu z zakonom, ki
ureja davek od dohodkov pravnih oseb, izračunava, odteguje
in plačuje davčni odtegljaj, se izračunava, odteguje in plačuje
davčni odtegljaj, če jih v okviru opravljanja dejavnosti dosega
zavezanec po tem zakonu. Davčni odtegljaj se izračunava,
odteguje in plačuje od osnove in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se davčni
odtegljaj izračunava, odteguje in plačuje tudi od plačil, ki jih
zavezanec po tem poglavju zakona dosega v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. Davčni
odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od osnove in po
stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb.
(3) Davčni odtegljaj se ne izračunava, odteguje in plačuje, če zavezanec izplačevalcu dohodka predloži svojo davčno
številko.
(4) Davčni odtegljaj se odšteje od akontacije dohodnine
od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, odmerjene za davčno leto v skladu s prvim odstavkom 122. člena
tega zakona.
(5) Ta člen se ne uporablja za zavezanca, kateremu se
davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 35. člena tega zakona.
2.2. Dohodek, dosežen s posameznim poslom
55. člen
(dohodek, dosežen s posameznim poslom)
(1) Za dohodek, dosežen s posameznim poslom se
šteje vsak posamezen dohodek, dosežen z neodvisnim samostojnim poslom, ki ni:
1. del neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti,
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2. posel iz 39. člena tega zakona, ali
3. del skupine povezanih poslov, ki se bi, glede na način, obseg in trajanje, v skladu z veljavno zakonodajo, morali
šteti za dejavnost.
(2) Za posel po tem poglavju zakona se šteje neodvisna samostojna izvršitev storitve oziroma dela za drugo
osebo oziroma za račun druge osebe, kot je zlasti izdelava
ali popravilo kakšne stvari, kakšno ﬁzično ali umsko delo ali
izvršitev določenega posla.
56. člen
(davčna osnova)
Davčna osnova od dohodka iz 55. člena tega zakona je
vsak posamezen dohodek, zmanjšan za normirane stroške v
višini 10% posameznega dohodka.
3. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti
57. člen
(splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti)
(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo vsi dohodki v zvezi z osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, pripisani osebi,
ki ima pravico uporabljati kmetijsko in gozdno zemljišče.
(2) Kot osnovna kmetijska dejavnost se šteje kmetijska
pridelava, ki je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih zemljišč, vodenih v zemljiškem katastru in katastru
dejanske rabe kmetijskih zemljišč, in vključuje:
1. pridelavo žit in drugih poljščin, vključno s pridelavo
vrtnin v njivskem kolobarju,
2. pridelavo hmelja,
3. pridelavo grozdja in proizvodnjo vina iz lastnega pridelka, razen proizvodnje vina za prodajo,
4. pridelavo sadja,
5. pridelavo oljk in proizvodnjo oljčnega olja iz lastnega
pridelka, razen proizvodnje oljčnega olja za prodajo,
6. rejo govedi, ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov,
7. prirejo mleka,
8. rejo prašičev, perutnine, nojev in jelenjadi na pretežno lastni krmi.
(3) Kot osnovna gozdarska dejavnost se šteje gozdarstvo, vezano na uporabo gozdnih zemljišč, vodenih v zemljiškem katastru, in vključuje:
1. gojenje, obnovo, nego in varstvo gozda,
2. sečnjo in pridobivanje gozdnih sortimentov.
(4) Šteje se, da ima pravico uporabljati kmetijsko ali
gozdno zemljišče (v nadaljnjem besedilu tega poglavja: zemljišča) ﬁzična oseba, ki je na dan 30. junija leta, za katero
se dohodek ugotavlja, vpisana v zemljiški knjigi oziroma v
zemljiškem katastru kot lastnik, zakupnik ali imetnik pravice
uporabe na podlagi drugega pravnega naslova.
(5) Če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima
pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova
v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru, se lahko za
namene tega zakona ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku.
58. člen
(dohodki, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo potencialni tržni dohodki od
pridelave na zemljiščih.
(2) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo tudi drugi dohodki v zvezi z
opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so zlasti plačila iz naslova ukrepov kmetijske
politike, dotacije, donacije, denarne pomoči zaradi naravne
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ali druge nesreče na podlagi posebnih predpisov in druga
plačila iz naslova državnih pomoči, izplačana v povezavi z
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo.
59. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov
iz prvega odstavka 58. člena tega zakona je katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega
dohodka.
(2) Davčna osnova od drugih dohodkov iz drugega odstavka 58. člena tega zakona je vsak posamezni dohodek.
60. člen
(pripisovanje davčne osnove posameznemu zavezancu)
(1) Katastrski dohodek se posameznemu zavezancu
pripiše za zemljišča, ki jih ima pravico uporabljati.
(2) Katastrski dohodek zemljišč, s katerimi razpolaga
agrarna skupnost, se posameznemu zavezancu, članu agrarne skupnosti, pripiše glede na njegov pripadajoči solastniški
ali sorazmerni delež v agrarni skupnosti.
(3) Drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega
zakona, ki so vezani na posamezno zemljišče in so izplačani kateremu koli članu gospodinjstva, se pripišejo zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima pravico to zemljišče
uporabljati.
(4) Drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega
zakona, ki niso vezani na posamezno zemljišče in so v povezavi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti izplačani kateremukoli članu gospodinjstva, se pripišejo posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima
pravico uporabljati zemljišča, v sorazmernem deležu glede
na skupno število zavezancev v gospodinjstvu.
(5) Drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena tega
zakona, ki pripadajo agrarni skupnosti, se posameznemu
zavezancu, članu agrarne skupnosti, pripišejo glede na njegov pripadajoči solastniški ali sorazmerni delež v agrarni
skupnosti.
(6) Kot gospodinjstvo se po tem poglavju zakona šteje
skupnost oseb, ki imajo skupno stalno oziroma začasno
prebivališče.
61. člen
(oprostitve)
Ne glede na prvi odstavek 59. člena tega zakona se v
davčno osnovo od katastrskega dohodka na zahtevo zavezanca ne všteva katastrski dohodek zemljišč:
1. ki jih je na podlagi zakona trajno ali začasno prepovedano izkoriščati za kmetijsko pridelavo,
2. na katerih so nasipi, kanali, prekopi, jezovi in druge
naprave za potrebe obrambe pred poplavami ali za osuševanje in namakanje,
3. ki ležijo znotraj visokovodnih nasipov,
4. na katerih so vrbni in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, kot obramba pred erozijo,
5. ki so v zemljiškem katastru označena kot zemljišča
pod neodmerjenimi gozdnimi cestami,
6. na katerih so objekti za potrebe zaščite in reševanja
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
7. ki ležijo v obmejnem pasu in nad ali pod visokonapetostnimi daljnovodi in drugimi vodi, če je izkoriščanje v
kmetijske namene onemogočeno,
8. na katerih so evidentirana vojna grobišča,
9. ki jih zavezanec odda skladno s predpisi o preživninskem varstvu kmetov,
10. ki jih na podlagi odločbe državnega organa o razlastitvi ali pogodbe, ki nadomešča razlastitev, ni mogoče
uporabljati,
11. ki jih je zavezanec z odločbo o denacionalizaciji dobil v last, ne pa tudi v posest,

Št.

17 / 24. 2. 2005 /

Stran

1313

12. za katera je bilo skladno s predpisi izdano dovoljenje za gradnjo,
13. ki so dana v zakup, za dobo, navedeno v zakupni
pogodbi,
14. ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen v poglavju III.2.1. tega zakona,
15. ki so bila neuporabna, pa so z vlaganji postala
uporabna, za obdobje treh let, z uveljavitvijo v prvem letu po
usposobitvi,
16. na katerih se zasadijo novi vinogradi, hmeljišča,
sadovnjaki ali drugi trajni nasadi, za obdobje treh let in za
oljčne nasade za obdobje osmih let, z uveljavitvijo v prvem
letu po zasaditvi,
17. ki se pogozdijo, za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v
prvem letu po pogozditvi.
62. člen
(znižanja katastrskega dohodka)
(1) Če je bila pridelava na posameznem zemljišču manjša zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, se lahko v letu nastanka
škode katastrski dohodek za vsako tako zemljišče zmanjša
za toliko odstotkov, za kolikor se je po oceni škode s posebno
metodologijo zmanjšal pridelek. Zmanjšanje katastrskega
dohodka se za gozd prizna za dobo petih let.
(2) Za ocenjevanje škode se upošteva metodologija,
sprejeta na podlagi zakona, ki ureja varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Podrobnejša pravila za priznavanje škode po prvem odstavku tega člena predpiše minister, pristojen
za ﬁnance, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo
in gozdarstvo.
63. člen
(olajšava za investiranje)
(1) Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganja v osnovno kmetijsko ali osnovno gozdarsko dejavnost v okviru gospodinjstva ali agrarne skupnosti, se v letu vlaganja prizna
olajšava v višini 20% vloženih sredstev.
(2) Za vlaganja iz prvega odstavka tega člena se štejejo
vlaganja v:
1. nakup zemljišč,
2. nakup živali za osnovno čredo,
3. nakup, izgradnjo ali posodobitev kmetijskih gospodarskih objektov, ki služijo za opravljanje osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, vključno z vlaganji v trajne
nasade,
4. nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije,
5. nakup druge opreme za opravljanje osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, razen nakupa osebnega motornega vozila.
(3) Olajšava se prizna posameznemu zavezancu, članu
gospodinjstva ali agrarne skupnosti, ki ima pravico uporabljati
zemljišča, v sorazmernem deležu glede na skupno število
zavezancev v gospodinjstvu oziroma glede na njegov pripadajoči solastniški ali sorazmerni delež v agrarni skupnosti.
(4) Olajšava se lahko uveljavi v letu vlaganja in naslednjih štirih letih.
4. Dohodek iz premoženja
64. člen
(dohodek iz premoženja)
(1) Dohodek iz premoženja po tem poglavju zakona
vključuje:
1. dohodek iz oddajanja premoženja v najem,
2. dohodek iz prenosa premoženjske pravice,
3. obresti,
4. dividende, in
5. dohodek iz vzajemnih skladov.
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(2) Določbe tega poglavja zakona ne vplivajo na davčno
obveznost zavezanca po poglavju III.2.1. tega zakona, če ni
s tem zakonom drugače določeno.
4.1. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
65. člen
(dohodek iz oddajanja premoženja v najem)
(1) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem po tem
poglavju zakona je dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin (v nadaljnjem besedilu: premoženja) v
najem.
(2) Za oddajanje premoženja v najem po prvem odstavku tega člena se šteje:
1. vsako oddajanje premoženja na podlagi pogodbe ali
na drugi pravni podlagi, s katerim najemodajalec prepusti
najemniku določeno premoženje v uporabo ali mu prepusti
pravico do uporabe premoženja, najemnik pa mu je zato
dolžan plačati ustrezno najemnino ali drugo nadomestilo;
2. drugi primeri uporabe premoženja, kadar tisti, katerega premoženje uporablja nekdo drug ali ima pravico do uporabe premoženja nekdo drug, prejme ustrezno nadomestilo,
če ni s tem zakonom drugače določeno.
(3) Kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem se
obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, ki vključujejo zlasti:
1. obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je
opravil najemnik, razen obratovalnih stroškov, ki jih za najeto
premoženje plačuje najemnik;
2. premije, nadomestila, odškodnine in podobne dohodke, ki ne predstavljajo dohodka iz 1. točke tega odstavka.
66. člen
(oprostitev)
Dohodnine se ne plačuje od:
1. dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od
dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,
2. materialnih vlaganj najemnika, ki ohranjajo uporabno
vrednost kmetijskega ali gozdnega zemljišča,
3. dohodka preživljanca po pogodbi o dosmrtnem preživljanju,
4. dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali
referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih v skladu
z zakonom, če dohodek ne presega 10.000 tolarjev.
67. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja
v najem, zmanjšan za stroške vzdrževanja premoženja, ki
ohranja uporabno vrednost premoženja, če jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje
najemodajalec. Davčna osnova se ne zmanjša za stroške
vzdrževanja, ki ohranja uporabno vrednost kmetijskega ali
gozdnega zemljišča.
(2) Kadar zavezanec, ki dosega dohodek z oddajanjem
premoženja v najem, ne uveljavlja stroškov po prvem odstavku
tega člena, lahko uveljavlja normirane stroške v višini 20% od
dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena je davčna osnova od dohodka, ki ga najemnik
doseže z oddajanjem premoženja v podnajem, dohodek,
dosežen na podlagi podnajema, zmanjšan za najemnino in
drugo nadomestilo, ki ga navedeni najemnik plačuje za najem tega premoženja.
(4) Davčna osnova se pri vzajemnem oddajanju premoženja v najem določi za vsako stran posebej, in sicer glede
na primerljivo tržno ceno najemnine od premoženja, ki ga
ﬁzična oseba odda v najem, upoštevaje stroške po prvem in
drugem odstavku tega člena.
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4.2. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
68. člen
(dohodek iz prenosa premoženjske pravice)
(1) Dohodek iz prenosa premoženjske pravice po tem
poglavju zakona vključuje dohodek, dosežen z odstopom
uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja:
1. materialne avtorske pravice in materialne pravice
izvajalca,
2. izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične
izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih,
komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so
zavarovani po zakonu,
3. osebnega imena, psevdonima ali podobe,
na podlagi pogodbe ali drugi pravni podlagi, po kateri
imetnik premoženjske pravice za prenos le-te prejme določeno nadomestilo.
(2) Kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice se
po tem poglavju zakona obdavčuje vsak dohodek, prejet kot
nadomestilo za prenos premoženjske pravice, ki vključuje
zlasti nadomestilo za uporabo, izkoriščanje ali odstop pravice
do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja premoženjske
pravice.
69. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dohodek iz prenosa premoženjske pravice, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% od
dohodka, doseženega s prenosom premoženjske pravice.
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se ne priznajo:
1. imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec,
izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske
pravice,
2. v primeru odstopa uporabe oziroma izkoriščanja ali
odstopa pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja
osebnega imena, psevdonima ali podobe.
4.3. Obresti
70. člen
(obresti)
(1) Obresti po tem poglavju zakona so obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, obresti od
denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih ﬁnančnih terjatev do dolžnikov, dohodek iz oddajanja v
ﬁnančni najem in dohodek iz življenjskega zavarovanja.
(2) Kot obresti se po tem poglavju zakona obdavčuje vsako nadomestilo, ki ne predstavlja vračila glavnice iz
ﬁnančno dolžniškega razmerja, vključno z nadomestili za
tveganje ali za zmanjšanje vrednosti glavnice iz ﬁnančno
dolžniškega razmerja zaradi inﬂacije, če ni s tem zakonom
drugače določeno. Kot obresti se obdavčujejo tudi diskonti,
bonusi, premije in podobni dohodki iz ﬁnančno dolžniškega
razmerja ali dogovora, ki se nanaša na ﬁnančno dolžniško
razmerje.
71. člen
(oprostitev)
Dohodnine se ne plačuje od:
1. obresti, ki se zavezancu izplačajo iz naslova neupravičeno ali preveč odmerjenih in plačanih davkov in prispevkov;
2. obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu
pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini,
ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na
vpogled;
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3. dohodka iz življenjskega zavarovanja, ki je sklenjeno
za primer smrti in se dohodek izplača zaradi smrti osebe;
4. dohodka iz življenjskega zavarovanja, pri katerem:
– nastane pravica zahtevati izplačilo zavarovalne vsote
po preteku desetih let od dneva sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju,
– sta sklenitelj zavarovanja in upravičenec do zavarovalne vsote ena in ista oseba, in
– ni podana zahteva za izplačilo odkupne vrednosti
police življenjskega zavarovanja pred potekom roka iz prve
alinee te točke;
5. obresti iz varčevalne pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki je sklenjena za obdobje deset let,
razen obresti pri odstopu od te varčevalne pogodbe.
72. člen
(splošno o davčni osnovi)
Davčna osnova so dosežene obresti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
73. člen
(davčna osnova v primeru dolgoročno vezanih denarnih
sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in
hranilnicah)
Ne glede na določbo 72. člena tega zakona, je davčna
osnova od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih
sredstev in varčevanja na računu pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah
drugih držav članic EU, z ročnostjo daljšo od enega leta, pri
katerem zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi
sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, enaka obrestim,
obračunanim za obdobje davčnega leta, če se zavezanec
rezident tako odloči in o tem v roku in na predpisan način
obvesti banko ali hranilnico in davčni organ.
74. člen
(davčna osnova od dohodka iz ﬁnančnega najema)
Davčna osnova od dohodka iz ﬁnančnega najema je del
plačila ﬁnančnega najemojemalca ﬁnančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice.
75. člen
(davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja)
(1) Davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja je razlika med prejetim izplačilom in vplačilom.
(2) Vrednost vplačila iz prvega odstavka tega člena se
v primeru obročnih vplačil določi kot seštevek vseh obročnih vplačil. V primeru, ko izplačilo iz prvega odstavka tega
člena ni prejeto v enkratnem znesku, temveč obročno, se
vplačilo oziroma seštevek vseh obročnih vplačil porazdeli
enakomerno med obdobja izplačevanja obročnih izplačil. Če
celotno obdobje izplačevanja obročnih izplačil v pogodbi o
življenjskem zavarovanju ni določeno, se kot celotno obdobje
izplačevanja obročnih izplačil upošteva razlika med zavezančevo starostjo v času, ko prvič prejme obročno izplačilo, in
pričakovano življenjsko dobo zavezanca, ki se določi glede
na podatek Statističnega urada Republike Slovenije o pričakovani življenjski dobi moškega ali ženske v Sloveniji.
76. člen
(davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali
vnovčitvi kupona za izplačilo obresti)
(1) Davčna osnova od obresti, doseženih z vnovčitvijo
kupona za izplačilo obresti, so dosežene obresti.
(2) Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi
kupona za izplačilo obresti pred dospelostjo, so obračunane (natečene) nedospele obresti do datuma odsvojitve
kupona.
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(3) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove iz prvega in drugega odstavka tega člena za znesek
obračunanih (natečenih) nedospelih obresti do dneva pridobitve kupona, ki jih je plačal ob pridobitvi kupona.
77. člen
(davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi ali
odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja)
(1) Davčna osnova od obresti, doseženih ob odsvojitvi
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja pred dospelostjo papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega
vrednostnega papirja pred ali ob dospelosti papirja, so obresti, obračunane za obdobje od dneva pridobitve do dneva
odsvojitve ali odkupa diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.
(2) Za diskontirani dolžniški vrednostni papir iz prvega
odstavka tega člena se šteje tudi brezkuponski dolžniški
vrednostni papir.
(3) Za diskontirani dolžniški vrednostni papir iz prvega
odstavka tega člena se ne šteje dolžniški vrednostni papir
z diskontom v višini, ki ne presega 2% nominalne vrednosti
papirja.
(4) Višina obresti iz prvega odstavka tega člena se določi po metodi enakomernega (konstantnega) donosa.
(5) Za odkup diskontiranega dolžniškega vrednostnega
papirja iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi vnovčitev
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.
(6) Obresti, dosežene ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja iz tretjega odstavka tega člena,
se obdavčujejo po poglavju III.5 tega zakona.
78. člen
(razmejitev med glavnico in obrestmi)
Če ni vnaprej natančno določeno, kolikšen del posameznega plačila predstavlja vračilo glavnice in kolikšen del
plačilo obresti, se za namene tega zakona šteje, da se najprej plačujejo obresti, izračunane po priznani obresti meri, kot
je določena v zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb, za namene ugotavljanja prihodkov oziroma odhodkov
zavezancev, povezanih oseb.
4.4. Dividende
79. člen
(dividende)
(1) Dividende po tem poglavju zakona so dividende in
drugi dohodki, doseženi na podlagi lastniškega deleža.
(2) Za lastniški delež po prvem odstavku tega člena
se šteje vsak delež, ki ga ima ﬁzična oseba (v nadaljnjem
besedilu: imetnik deleža) na podlagi vloženih sredstev v
gospodarski družbi, zadrugi in drugih oblikah organiziranja, vključno s premoženjskim vložkom tihega družbenika
v podjetje nosilca tihe družbe in premoženjskim vložkom
ﬁzične osebe v katerokoli drugo obliko organiziranja, ki
ima pretežno naravo lastniškega kapitala (v nadaljnjem
besedilu: plačnik). Investicijski kupon se ne šteje za lastniški delež.
(3) Kot dividenda se po tem poglavju zakona obdavčuje
vsaka razdelitev dohodka imetniku deleža iz premoženja
plačnika oziroma povezane osebe (po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb) plačnika
na podlagi njegovega lastniškega deleža v plačniku, ki ne
predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža, vključno z razdelitvijo v obliki delnic ali zamenljivih obveznic ali v
drugačni obliki, s katero se dobiček ali rezerve v delu, oblikovanem iz dobička ali prevrednotovalni popravek tega dobička
ali rezerv, preoblikujejo v osnovni kapital oziroma povečajo
lastniški delež zavezanca.
(4) Kot dividende se po tem poglavju zakona obdavčujejo tudi:
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1. dividendam podobni dohodki, ki jih prejme imetnik
deleža na podlagi lastniškega deleža v plačniku;
2. vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme
na podlagi lastniškega deleža v plačniku, ki ne predstavlja
zmanjšanja njegovega lastniškega deleža; za nadomestilo
se šteje vsak proizvod, storitev ali druga ugodnost, ki jo
imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu, na podlagi lastniškega deleža, zagotovi plačnik ali povezana oseba (po tem zakonu ali zakonu, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb) plačnika.
(5) Za dividendam podobne dohodke po 1. točki četrtega odstavka tega člena se štejejo:
1. dobiček ali rezerve plačnika, ki se delijo v zvezi z
udeležbo v plačniku ob prenehanju plačnika ali ob izključitvi
ali izstopu imetnika lastniškega deleža iz plačnika;
2. zmanjšanje lastniškega deleža v okviru zmanjšanja
osnovnega kapitala plačnika, če ima plačnik dobiček ali
presežek, ki ni bil razdeljen;
3. dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika;
4. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami;
5. denarno doplačilo v primeru zamenjave deleža v
okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev,
kot so opredeljene v zakonu, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb za namene obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in delitvah;
6. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba
pridobiva lastne delnice preko borze.
(6) Nadomestila iz 2. točke četrtega odstavka tega
člena vključujejo zlasti:
1. zagotavljanje proizvodov in storitev imetniku deleža,
po ceni, nižji od primerljive tržne cene;
2. odpis dolga imetniku deleža ali njegovemu družinskemu članu; šteje se, da je dolg ali preostali del dolga odpisan, če imetnik deleža ali njegov družinski član vsako leto
od nastanka dolga ne odplača dogovorjene obveznosti in v
vsakem primeru vsaj 20% vrednosti celotnega dolga;
3. druge dohodke, ki imajo naravo bonitet v skladu
z 27. členom tega zakona, ki jih prejme imetnik deleža ali
njegov družinski član na podlagi lastniškega deleža.
80. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dosežena dividenda, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Davčna osnova od dividend, doseženih v obliki
izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve
delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe iz 6. točke petega odstavka 79. člena
tega zakona je izplačana vrednost, zmanjšana za nominalno vrednost delnic oziroma za (vplačani) znesek vložka.
(3) Davčna osnova od dividend, doseženih v obliki nadomestil iz 1. in 3. točke šestega odstavka 79. člena tega
zakona, se ugotavlja na način, kot je določen v 30. členu
tega zakona.
(4) Davčna osnova od dividende, dosežene v obliki
nadomestila iz 2. točke šestega odstavka 79. člena tega
zakona, je višina neodplačanega dolga.
4.5. Dohodek iz vzajemnih skladov
81. člen
(dohodek iz vzajemnih skladov)
(1) Dohodek iz vzajemnih skladov je dohodek, dosežen
na podlagi naložbe v vzajemni sklad.
(2) Za obdavčljivi dohodek po tem poglavju zakona se
šteje:

Uradni list Republike Slovenije
1. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve
čistega dobička vzajemnega sklada;
2. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve
prihodkov vzajemnega sklada v obliki:
a) obresti,
b) dividend,
c) iztrženih dobičkov pri naložbah, ali
d) drugih prihodkov;
3. dohodek, ki ga imetnik investicijskega kupona doseže z:
a) odsvojitvijo investicijskega kupona vzajemnega
sklada,
b) vnovčitvijo investicijskega kupona vzajemnega
sklada,
c) izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase v
primeru likvidacije vzajemnega sklada.
(3) Dohodek iz 3. točke drugega odstavka tega člena, ki
ga zavezanec doseže pri kvaliﬁciranem vzajemnem skladu iz
prvega odstavka 84. člena tega zakona, se razdeli na:
1. del dohodka v obliki obresti,
2. del dohodka v obliki dividend,
3. del dohodka v obliki iztrženih dobičkov pri naložbah
vzajemnega sklada, ter
4. del dohodka v obliki drugih prihodkov.
(4) Del dohodka v obliki neiztrženih dobičkov pri naložbah vzajemnega sklada se za namene tega poglavja
obravnava kot dohodek iz 3. točke tretjega odstavka tega
člena. Minister, pristojen za ﬁnance, predpiše način upoštevanja neiztrženih dobičkov sklada pri izračunavanju deležev
rasti vrednosti premoženja vzajemnega sklada iz šestega
odstavka 82. člena tega zakona.
82. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dohodka iz 1. in 2. točke drugega
odstavka 81. člena tega zakona je dosežen dohodek.
(2) Davčna osnova od dohodka iz 3. točke drugega
odstavka 81. člena tega zakona, ki ga zavezanec doseže pri
drugem vzajemnem skladu iz drugega odstavka 84. člena
tega zakona, je presežek izplačane vrednosti oziroma prodajne cene investicijskega kupona oziroma izplačanega sorazmernega dela likvidacijske mase nad vplačano vrednostjo
oziroma nabavno ceno investicijskega kupona. Pri ugotavljanju davčne osnove se upoštevajo normirani stroški provizij,
tako da se izplačana vrednost ali prodajna cena investicijskega kupona oziroma izplačan sorazmerni del likvidacijske
mase, zmanjša za 2%.
(3) Davčna osnova od dela dohodka iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona je presežek zmnožka izplačane vrednosti oziroma prodajne cene investicijskega kupona
oziroma izplačanega sorazmernega dela likvidacijske mase
in deleža rasti vrednosti premoženja vzajemnega sklada po
posameznem viru iz šestega odstavka tega člena (ki velja
za obdobje imetništva investicijskega kupona vzajemnega
sklada), nad zmnožkom vplačane vrednosti oziroma nabavne
cene investicijskega kupona in navedenega deleža rasti.
(4) Pri ugotavljanju davčne osnove iz tretjega odstavka
tega člena se upoštevajo normirani stroški provizij tako,
da se izplačana vrednost ali prodajna cena investicijskega
kupona oziroma izplačan sorazmerni del likvidacijske mase,
zmanjša za 2%.
(5) Pri določitvi deležev rasti iz tretjega odstavka tega
člena se upošteva število dni posedovanja investicijskega
kupona v mesecu pridobitve in v mesecu odsvojitve, vnovčitve oziroma izplačila likvidacijske mase, odvisno od tega, ali
je zavezanec investicijski kupon posedoval manj kot 15 dni
oziroma več kot 15 dni v mesecu.
(6) Deleže rasti vrednosti premoženja vzajemnega sklada v obdobju imetništva investicijskega kupona po viru rasti
premoženja iz:

Uradni list Republike Slovenije
1. prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti,
2. prihodkov vzajemnega sklada v obliki dividend,
3. prihodkov vzajemnega sklada v obliki iztrženih dobičkov pri naložbah, in
4. prihodkov vzajemnega sklada v obliki drugih prihodkov,
mesečno izračuna in objavi družba za upravljanje, ki upravlja
kvaliﬁciran vzajemni sklad in sicer v rokih in na način, ki je
določen z zakonom, ki ureja davčni postopek. Delež rasti
vrednosti premoženja vzajemnega sklada po posameznem
viru iz 1. do 4. točke tega odstavka se izračuna tako, da se
rast vrednosti posameznega vira premoženja vzajemnega
sklada iz 1. do 4. točke tega odstavka v obdobju imetništva
investicijskega kupona deli s celotno rastjo vrednosti virov
premoženja vzajemnega sklada iz 1. do 4. točke tega odstavka v obdobju imetništva investicijskega kupona.
(7) Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog investicijskih kuponov vzajemnega sklada. Družba za upravljanje, ki
upravlja kvaliﬁciran vzajemni sklad, je dolžna voditi evidenco
zalog investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki niso prenosljivi, za posameznega imetnika investicijskih kuponov.
Zaloge se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO).
83. člen
(oprostitve)
(1) Davka se ne plača od dohodka iz 3. točke tretjega
odstavka 81. člena tega zakona, če ima imetnik investicijski
kupon v lasti več kot tri leta.
(2) Davka se ne plača od dohodka iz 3. točke tretjega
odstavka 81. člena tega zakona, če je imetnik investicijski
kupon pridobil v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki
je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni
sklad oziroma v postopku obvezne oddelitve dela sredstev
pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in sicer z
zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe ali delnic
investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske
družbe, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij.

je:

84. člen
(kvaliﬁcirani in drugi vzajemni sklad)
(1) Kvaliﬁcirani vzajemni sklad po tem poglavju zakona

1. vzajemni sklad, ki ga upravlja družba za upravljanje s
sedežem v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja Agencije
Republike Slovenije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje vzajemnega sklada;
2. vzajemni sklad, ki ga upravlja družba za upravljanje
druge države članice EU in katerega poslovanje je usklajeno
z Direktivo o investicijskih skladih, pod pogojem, da se v roku
in na način, ki je določen z zakonom, ki ureja davčni postopek, opredeli kot kvaliﬁcirani vzajemni sklad in izpolnjuje vse
pogoje, predvsem glede poročanja imetnikom investicijskih
kuponov o vrsti razdeljenega ali doseženega dohodka ter
poročanja davčni upravi, kot je predpisano z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(2) Drugi vzajemni sklad je vzajemni sklad, ki ni sklad iz
prvega odstavka tega člena.
5. Dobiček iz kapitala
85. člen
(dobiček iz kapitala)
(1) Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo
kapitala.
(2) Določbe tega poglavja zakona ne vplivajo na davčno
obveznost zavezanca po poglavju III.2. tega zakona, če ni s
tem zakonom drugače določeno.
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86. člen
(kapital)
(1) Za kapital po tem poglavju zakona se šteje:
1. nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v
spremenjenem ali nespremenjenem stanju, če je bila odsvojitev izvršena pred potekom desetih let od dneva, ko je bila
nepremičnina pridobljena;
2. pretežni lastniški delež ali njegov del;
3. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah,
zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki niso del pretežnega lastniškega deleža iz 2. točke tega odstavka, če je bila
odsvojitev izvršena pred potekom treh let od dneva, ko je bil
vrednostni papir ali delež pridobljen.
(2) Pretežni lastniški delež iz 2. točke prvega odstavka tega člena je lastniški delež v osnovnem kapitalu, ki
vrednostno s sorazmernim upoštevanjem drugega kapitala
gospodarske družbe dosega najmanj 60 milijonov tolarjev, ki
ga ima zavezanec neposredno ali posredno preko povezanih
oseb, če kapital gospodarske družbe po pridobitvi lastniškega deleža presega 200 milijonov tolarjev. Delež v osnovnem
kapitalu in sorazmerni del drugega kapitala gospodarske
družbe se ugotavlja kot povprečje njegove vrednosti po poslovnih poročilih gospodarske družbe za zadnje petletno obdobje pred odsvojitvijo lastniškega deleža zavezanca. Kapital
gospodarske družbe po pridobitvi se ugotavlja kot povprečje
njegove vrednosti po zadnjem poslovnem poročilu po pridobitvi.
(3) Za kapital po tem členu se ne šteje investicijski
kupon.
87. člen
(obdavčljiva odsvojitev kapitala)
Za obdavčljivo odsvojitev kapitala po tem poglavju zakona se šteje vsaka odsvojitev kapitala, kot je zlasti prodaja
kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske
družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, zmanjšanje
deleža v okviru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske
družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v
naravi, če ni s tem zakonom drugače določeno.
88. člen
(neobdavčljiva odsvojitev kapitala)
Za obdavčljivo odsvojitev kapitala po tem poglavju zakona se ne šteje:
1. prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju,
ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine,
zaradi smrti ﬁzične osebe;
2. odsvojitev nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem
preživljanju;
3. prenos nepremičnin iz naslova razlastitev, po predpisih, ki urejajo to področje;
4. prenos kapitala posojilojemalcu ali zastavnemu upniku v primeru ustanovitve zastavne pravice na kapitalu, in
prenos nazaj posojilodajalcu oziroma zastavitelju;
5. zamenjava vrednostnih papirjev z istovrstnimi papirji
istega izdajatelja, pri kateri se ne spreminjajo razmerja med
družbeniki in kapital izdajatelja ter ni denarnega toka;
6. zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami
istega izdajatelja, če ni denarnega doplačila;
7. zamenjava zamenljivih obveznic z delnicami istega
izdajatelja, če ni denarnega doplačila;
8. vnovčitev dolžniških vrednostnih papirjev, razen v
primeru dolžniških vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka
77. člena tega zakona;
9. zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osnovnega
kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma
čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapi-
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talske rezerve oziroma zmanjšanje kapitalskega deleža v
osebni družbi zaradi izračunanega deleža družbenika pri izgubi osebne družbe, ki se odpiše od njegovega kapitalskega
deleža oziroma zmanjšanje vrednosti deleža, ki ga je vpisal
član zadruge, ki je namenjeno kritju neporavnane izgube
zadruge;
10. izplačilo deleža v dobičku družbeniku osebne družbe, ki se odpiše od njegovega kapitalskega deleža;
11. zamenjava delnic investicijske družbe, ki je nastala
iz pooblaščene investicijske družbe, z investicijskimi kuponi
vzajemnega sklada v postopku obveznega preoblikovanja investicijske družbe, nastale iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, po predpisih, ki urejajo to področje;
12. prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih dajatev v skladu z zakoni.
89. člen
(oprostitev)
(1) Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri:
1. prvi odsvojitvi delnic ali deleža v kapitalu, pridobljenega v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s
predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij;
2. odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše – ki ima
največ dve stanovanji, s pripadajočim zemljiščem – v katerem je imel zavezanec prijavljeno stalno prebivališče in je
tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo; v
primeru, ko je zavezanec stanovanje ali stanovanjsko hišo
uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali ga je oddajal
v najem, se za odsvojitev kapitala po tej točki ne šteje odsvojitev tistega dela stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ga je
zavezanec uporabljal v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pod
pogojem, da je stanovanje ali stanovanjska hiša oziroma njun
del v poslovnih knjigah prikazano kot sredstvo za potrebe
dejavnosti) ali ga je oddajal v najem.
(2) Izguba, ki jo zavezanec doseže pri odsvojitvi kapitala
iz prvega odstavka tega člena, ne zmanjšuje davčne osnove
od dobička iz kapitala.
90. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika
med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala
ob pridobitvi.
(2) Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala v času pridobitve negativna (izguba),
se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, za navedeno izgubo zmanjšuje pozitivna davčna osnova za dobiček iz
kapitala, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova
za dobiček iz kapitala.
(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena,
negativna razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in 3. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona,
ne zmanjšuje pozitivne davčne osnove po tem poglavju:
1. če zavezanec v roku 30 dni pred ali po odsvojitvi
kapitala pridobi vsebinsko istovrstni nadomestni kapital, ali
pridobi pravico do nakupa ali obveznost nakupa istovrstnega
kapitala, ali
2. če zavezanec odsvoji kapital in zavezančev družinski
član ali pravna oseba, v kateri ima pretežni lastniški delež,
neposredno ali posredno pridobi istovrstni kapital.
(4) Pozitivna razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi, ki ga ima zavezanec
v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji, se zmanjša
za dejanske stroške zavezanca v obliki provizije po pogodbi,
vendar skupaj ne več kot 1,5% pozitivne razlike.
(5) Davčna osnova od dobička iz kapitala, ki je dosežen
z odsvojitvijo kapitala iz 2. točke prvega odstavka 86. člena
tega zakona, se v primeru, če je od pridobitve do odsvojitve
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kapitala ali njegovega dela preteklo najmanj tri leta, zmanjša
za 60%.
91. člen
(vrednost kapitala ob pridobitvi)
(1) V vrednost kapitala ob pridobitvi se všteva nabavna
vrednost kapitala in stroški, ki so določeni s tem členom.
(2) Za nabavno vrednost kapitala iz prvega odstavka
tega člena se šteje v prodajni ali drugi pogodbi navedena
vrednost kapitala v času pridobitve. Če kapital ni pridobljen
na podlagi pogodbe, ali če vrednost kapitala v času pridobitve ni razvidna iz pogodbe, se za nabavno vrednost kapitala
šteje vrednost kapitala v času pridobitve, ki jo zavezanec
dokazuje z ustreznimi dokazili.
(3) Kadar zavezanec pridobi delnice ali drug kapital na
način, določen v četrtem odstavku 30. člena tega zakona,
se za nabavno vrednost delnice ali drugega kapitala šteje
primerljiva tržna cena delnice ali drugega kapitala na dan,
ko je bila pravica izvršena oziroma na dan, ko je zavezanec
pridobil delnice ali drug kapital.
(4) Kadar zavezanec pridobi delnico oziroma delež ob
preoblikovanju dobička ali rezerv v delu, oblikovanem iz dobička, oziroma prevrednotovalnega popravka tega dobička
ali rezerv plačnika v osnovni kapital, oziroma ko se zaradi
takega preoblikovanja poveča lastniški delež zavezanca, se
za nabavno vrednost tako pridobljenih delnic ali pridobljenega oziroma povečanega deleža šteje znesek, od katerega je
bil obračunan davek po poglavju III.4.4. tega zakona.
(5) Stroški iz prvega odstavka tega člena so:
1. vrednost na nepremičnini opravljenih investicij in stroškov vzdrževanja, ki povečuje uporabno vrednost nepremičnine, če jih je plačal zavezanec;
2. znesek davka na dediščine in darila, ki ga je plačal
zavezanec ob pridobitvi kapitala;
3. provizija, ki jo je zavezanec plačal borzno posredniški
hiši ali nepremičninskemu posredniku za posredovanje pri
pridobitvi kapitala ter provizija, ki jo je zavezanec plačal priznani borzi vrednostnih papirjev in klirinško depotni družbi v
zvezi s pridobitvijo kapitala;
4. stroški, ki jih je plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo
pridobljene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev
potrebna, ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na
drug način.
(6) Provizije iz 3. točke petega odstavka tega člena se
priznavajo v višini dejanskih stroškov, vendar skupaj ne več
kot 1% od nabavne vrednosti kapitala ob pridobitvi.
(7) Stroški cenitve iz 4. točke petega odstavka tega
člena se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več
kot 45.000 tolarjev.
(8) Nabavna vrednost in stroški v tuji valuti iz prvega
odstavka tega člena se preračunajo v tolarje po srednjem
tečaju Banke Slovenije. Preračun se opravi na dan pridobitve
kapitala oziroma na dan nastanka stroškov.
(9) Priznana borza vrednostnih papirjev iz 3. točke
petega odstavka tega člena, iz 2. točke drugega odstavka 92. člena tega zakona in iz 1.c točke tretjega odstavka
102. člena tega zakona je borza, katere organizator je polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation
of Exchanges – WFE oziroma Federation Internationale des
Bourses de Valeurs – FIBV).
92. člen
(vrednost kapitala ob odsvojitvi)
(1) Za vrednost kapitala ob odsvojitvi se šteje v prodajni
ali drugi pogodbi navedena vrednost kapitala ob odsvojitvi.
Če kapital ni odsvojen na podlagi pogodbe, ali če vrednost
kapitala ob odsvojitvi ni razvidna iz pogodbe, ali če iz pogodbe ali drugih dokazil razvidna vrednost kapitala ne ustreza
vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem prometu v
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času odsvojitve, se za vrednost kapitala ob odsvojitvi šteje
primerljiva tržna cena kapitala ob odsvojitvi.
(2) Vrednost kapitala ob odsvojitvi se zmanjša za naslednje stroške zavezanca:
1. znesek davka na promet nepremičnin, ki ga je plačal
zavezanec ob odsvojitvi nepremičnine,
2. provizijo, ki jo je zavezanec plačal borzno posredniški
hiši ali nepremičninskemu posredniku za posredovanje pri
odsvojitvi kapitala, ter provizija, ki jo je zavezanec plačal priznani borzi vrednostnih papirjev in klirinško depotni družbi v
zvezi z odsvojitvijo kapitala;
3. stroške, ki jih plačal zavezanec v zvezi s cenitvijo
odsvojene nepremičnine, ki jo je opravil pooblaščeni cenilec
v skladu z obstoječo metodologijo, kadar je cenitev potrebna, ker se vrednost nepremičnine ne da ugotoviti na drug
način.
(3) Provizije iz 2. točke drugega odstavka tega člena, se
priznavajo v višini dejanskih stroškov, vendar skupaj ne več
kot 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, brez upoštevanja
stroškov iz drugega odstavka tega člena.
(4) Stroški cenitve nepremičnine iz 3. točke drugega
odstavka tega člena se priznajo v višini dejanskih stroškov,
vendar ne več kot 45.000 tolarjev.
(5) Vrednost kapitala ob odsvojitvi in stroški iz drugega
odstavka tega člena v tuji valuti se preračunajo v tolarje po
srednjem tečaju Banke Slovenije. Preračun se opravi na dan
odsvojitve kapitala oziroma na dan nastanka stroškov.
93. člen
(odlog ugotavljanja davčne obveznosti)
(1) Kadar zavezanec odsvoji kapital pred potekom roka
iz prvega odstavka 86. člena tega zakona, ki velja za tak
kapital, na način, določen v drugem odstavku tega člena,
se davčna obveznost zavezanca v trenutku odsvojitve ne
ugotavlja.
(2) Ugotavljanje davčne obveznosti se lahko odloži pri
naslednjih odsvojitvah kapitala:
1. podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku;
2. zamenjavi deleža v okviru zamenjave kapitalskih
deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v zakonu,
ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri
združitvah in delitvah.
(3) O tem ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odstavka tega člena, odloči davčni organ na podlagi priglasitve
odsvojitve kapitala pri davčnem organu.
(4) Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo
opravi zavezančev zakonec ali otrok, oziroma do naslednje
obdavčljive odsvojitve kapitala, pridobljenega z zamenjavo iz
2. točke drugega odstavka tega člena.
(5) Rok iz prvega odstavka 86. člena tega zakona začne imetniku kapitala, ki pridobi kapital na način iz drugega
odstavka tega člena, teči z dnem pridobitve podarjenega ali
zamenjanega kapitala.
(6) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot
nabavna vrednost s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega
kapitala šteje:
1. v primeru ko zakonec ali otrok zavezanca pridobi
kapital z obdaritvijo – nabavna vrednost kapitala v času, ko
je kapital pridobil darovalec;
2. v primeru zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot so opredeljene v
zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb za namene
obdavčitve pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve
pri združitvah in delitvah – nabavna vrednost zamenjanih
deležev v času njihove pridobitve, zmanjšana za denarno doplačilo iz 5. točke petega odstavka 79. člena tega zakona.
(7) Za otroka po tem členu se šteje lasten otrok, posvojenec in pastorek.

Št.

17 / 24. 2. 2005 /

Stran

1319

94. člen
(čas pridobitve kapitala)
(1) Za čas pridobitve kapitala se šteje datum sklenitve
pogodbe oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali
dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katere je
ﬁzična oseba pridobila kapital. V drugih primerih pridobitve
se za čas pridobitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz
drugih dokazil.
(2) Kadar se nepremičnina pridobi z graditvijo, ki jo izvaja
zavezanec sam, se za čas pridobitve šteje datum izdaje gradbenega dovoljenja. V primeru pridobitve nepremičnine z graditvijo,
ki jo po pogodbi za zavezanca izvaja druga oseba, se za čas
pridobitve šteje datum sklenitve pogodbe med zavezancem in
izvajalcem. Če zavezanec v času dveh let od podpisa pogodbe
ne prevzame zgrajene nepremičnine, se za čas pridobitve šteje
datum dejanskega prevzema zgrajene nepremičnine.
(3) Kadar se odsvoji objekt, ki stoji na zemljišču, katerega čas pridobitve ni enak času pridobitve objekta, se kot čas
pridobitve objekta in zemljišča šteje čas pridobitve objekta.
95. člen
(čas odsvojitve kapitala)
Za čas odsvojitve kapitala se šteje datum sklenitve
pogodbe oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali
dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katere je
ﬁzična oseba odsvojila kapital. V drugih primerih odsvojitve
se za čas odsvojitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz
drugih dokazil.
96. člen
(vodenje evidenc zalog kapitala)
(1) Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog istovrstnega kapitala iz 2. in 3. točke prvega odstavka 86. člena
tega zakona. Zaloge tovrstnega kapitala se vodijo po metodi
zaporednih cen (FIFO).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko zavezanec vodi ločeno evidenco zalog istovrstnih
vrednostnih papirjev, ki jih ima v gospodarjenju pri borznoposredniški družbi na podlagi pogodbe o gospodarjenju z
vrednostnimi papirji.
97. člen
(pravilo vštevanja v dohodke davčnega leta)
V dohodek, dosežen kot dobiček iz kapitala, se vštevajo
v davčnem letu doseženi dobički iz kapitala ali realizirane izgube iz kapitala. Šteje se, da je dobiček dosežen ali izguba
realizirana v času odsvojitve kapitala.
6. Drugi dohodki
98. člen
(opredelitev drugih dohodkov)
(1) Drugi dohodki so vsi dohodki, ki se v skladu s tem
zakonom ne štejejo za dohodke ﬁzične osebe iz 1. do 5.
točke 17. člena tega zakona.
(2) Za druge dohodke po tem zakonu se ne štejejo dohodki iz 19. in iz 20. člena tega zakona ter dohodki, ki so v
skladu s tem zakonom oproščeni plačila dohodnine ali se ne
vštevajo v davčno osnovo.
(3) Drugi dohodki vključujejo:
1. nagrade;
2. darila;
3. dobitke v nagradnih igrah;
4. priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah
in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture;
5. kadrovske in druge štipendije;
6. nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosom
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oziroma odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva
in katere vrednost je mogoče izraziti v denarju;
7. izplačila odkupne vrednosti v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zakonom o
prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
8. dohodek, ki se ne šteje za dohodek iz zaposlitve,
za dohodek iz dejavnosti, za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodek iz
premoženja ter za dobiček iz kapitala in ni dohodek, ki se
ne šteje za dohodek po tem zakonu oziroma ni dohodek,
oproščen plačila dohodnine po tem zakonu.
99. člen
(drugi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)
(1) V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne
všteva kadrovska štipendija in druga štipendija, izplačana
mesečno štipendistu za študij v Sloveniji do višine minimalne plače in za študij v tujini do višine minimalne plače,
povečane za 60%. Pri določanju višine minimalne plače se
upošteva minimalna plača, kot je določena z zakonom, ki
ureja minimalno plačo. Pri izplačilu prejemkov v zvezi z izobraževanjem in usposabljanjem štipendistov se smiselno
upoštevajo določbe četrtega odstavka 27. člena in 3. točke
prvega odstavka 31. člena tega zakona.
(2) Štipendija, ki presega znesek, določen v prvem
odstavku tega člena, se všteva v davčno osnovo v višini, ki
presega znesek, določen v prvem odstavku tega člena.
100. člen
(oprostitev)
Ne glede na 98. člen tega zakona, se dohodnine ne
plačuje od:
1. nagrade in priznanja za izjemne dosežke na
humanitarnem, znanstvenoraziskovalnem, kulturnem,
vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju,
če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– jih izplača država v skladu z zakonom, samoupravna lokalna skupnost v skladu s statutom ali odlokom ali
ustanova, ki ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali
bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki je povezana
s prejemnikom,
– ne gre za redni dohodek ali za dohodek za opravljeno delo oziroma storitev, in
– je bil prejemnik nagrade ali priznanja izbran kot nagrajenec brez lastne aktivnosti oziroma udeležbe pri prijavi
na razpis oziroma v postopku izbora nagrajenca;
2. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza,
nočitve in dnevnice, dokumentiranih z računom, kadar je
izplačilo opravljeno ﬁzični osebi, ki:
– je napotena ali pozvana s strani državnega ali drugega organa zaradi izvajanja dejavnosti tega organa,
– prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva
sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih,
športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih skupnosti in v dejavnostih političnih strank, pod pogojem, da so navedene
dejavnosti nepridobitne dejavnosti,
– sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, zaradi katerih
so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti teh društev;
in v zvezi s tem prejme povračilo navedenih stroškov
do višine povračil stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz delovnega razmerja v skladu s predpisom vlade
iz 31. člena tega zakona;
3. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice,
kadar je izplačilo opravljeno ﬁzični osebi, ki na podlagi
imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na pod-
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lagi predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov do višine povračil stroškov, ki je
določena za povračila delavcem iz delovnega razmerja v
skladu s predpisom vlade iz 31. člena tega zakona;
4. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov prevoza,
nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno ﬁzični
osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v
zvezi s tem prejme le povračilo stroškov do višine povračil
stroškov, ki je določena za povračila delavcem iz delovnega razmerja v skladu s predpisom vlade iz 31. člena
tega zakona;
5. izplačila odkupne vrednosti v primeru rednega prenehanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja zaradi pridobitve pravice do pokojnine, pod pogojem, da sredstva niso izplačana zavarovancu, temveč se
v skladu s 352. in 353. členom Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) v enkratnem znesku prenesejo
izplačevalcu pokojnine v imenu in za račun zavarovanca,
ki sklene zavarovanje, po katerem zavarovanec pridobi
pravico do doživljenjske mesečne pokojninske rente;
6. prenosa sredstev iz enega pokojninskega načrta
v drugi pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu s 360. členom Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo).
101. člen
(davčna osnova za druge dohodke)
(1) Davčna osnova je doseženi dohodek, če ni s
tem zakonom za posamezno vrsto dohodka drugače določeno.
(2) V davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 5.000 tolarjev oziroma
če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od
istega darovalca, ne presega 10.000 tolarjev.
(3) V davčno osnovo se ne všteva posameznega prejemka, prejetega v primerih iz prve, druge in tretje alinee
2. točke 100. člena tega zakona, če ne presega 30.000
tolarjev, brez upoštevanja prejemkov, namenjenih pokritju
stroškov, od katerih se ne plačuje dohodnina, oziroma skupni prejemek, prejet v primerih iz prve, druge in tretje alinee
2. točke 100. člena tega zakona, če na letni ravni ne presega
200.000 tolarjev, brez upoštevanja prejemkov, namenjenih
pokritju stroškov, od katerih se ne plačuje dohodnina.
(4) V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno
znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne
presega 5.000 tolarjev.
IV. LETNA DAVČNA OSNOVA IN DAVČNE OLAJŠAVE
1. Letna davčna osnova
102. člen
(letna davčna osnova rezidenta)
(1) Letna davčna osnova od dohodkov rezidenta,
pridobljenih v davčnem letu, je vsota davčnih osnov, določenih v III. poglavju tega zakona, vključno s povečanji in
zmanjšanji, določenimi pri posamezni vrsti dohodka.
(2) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov,
ugotovljenih na način, kot je določen v tretjem in četrtem
odstavku 35. člena tega zakona, se zmanjša za obvezne
prispevke za socialno varnost, določene v 43. členu tega
zakona, vendar največ do višine vsote davčnih osnov.
(3) V letno davčno osnovo rezidenta se ne všteva:
1. obresti na:
a) denarne depozite ﬁzične osebe pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji,
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vključno z dohodki iz varčevalnih pogodb po nacionalni
stanovanjski varčevalni shemi,
b) denarne depozite ﬁzične osebe pri bankah drugih
držav članic EU,
c) dolžniške vrednostne papirje, s katerimi se trguje
na borznem trgu v Sloveniji in na priznanih borzah v drugih
državah članicah EU,
2. dohodek iz:
a) 2.a) točke drugega odstavka 81. člena tega zakona, ki ga zavezanec doseže pri vzajemnem skladu iz
desetega odstavka tega člena,
b) 1. točke tretjega odstavka 81. člena tega zakona,
do višine 300.000 tolarjev. Dohodek, ki presega navedeni znesek, se všteva v davčno osnovo v višini, ki presega navedeni znesek.
(4) Znesek posamezne davčne osnove iz 80. člena
tega zakona se rezidentu zmanjša za 35%. Zmanjšanje
se ne prizna v primerih:
1. dividend iz 2. točke četrtega odstavka 79. člena
tega zakona,
2. dividend, prejetih iz tujine,
3. dividend, katerih plačnik je osebna družba rezident
v Sloveniji,
4. dividend tihim družbenikom, katerih plačnik je nosilec tihe družbe v Sloveniji.
(5) Zmanjšanje v višini iz četrtega odstavka tega
člena se prizna tudi od posamezne davčne osnove od
dohodka iz:
1. 1. točke in 2.b) točke drugega odstavka 81. člena
tega zakona, ki ga zavezanec doseže pri vzajemnem skladu iz desetega odstavka tega člena,
2. 2. točke tretjega odstavka 81. člena tega zakona.
(6) V primeru dividend iz 3. točke četrtega odstavka
tega člena se v letno davčno osnovo rezidenta všteva prejeta dividenda, ki vključuje tudi plačan davek od dohodkov
osebne družbe po zakonu, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb, od deleža družbenika pri dobičku osebne
družbe.
(7) V primeru dividend iz 4. točke četrtega odstavka
tega člena se v letno davčno osnovo rezidenta všteva prejeta dividenda, ki vključuje tudi plačan davek od dohodkov
nosilca tihe družbe po zakonu, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb oziroma po tem zakonu, od deleža tihega
družbenika pri dobičku nosilca tihe družbe.
(8) Ne glede na 2. točko četrtega odstavka tega člena
se zmanjšanje davčne osnove prizna v primeru dividende,
prejete od plačnika, ki je za davčne namene rezident v državi članici EU v skladu s pravom te države in se v skladu
z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjeno z državo nečlanico EU, ne šteje
kot rezident izven EU.
(9) Dohodek iz:
1. 2.c) točke drugega odstavka 81. člena tega zakona, ki ga zavezanec doseže pri vzajemnem skladu iz
desetega odstavka tega člena in,
2. 3. točke tretjega odstavka 81. člena tega zakona,
se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina,
zmanjša za letno negativno razliko (izgubo) iz drugega
odstavka 90. člena tega zakona, vendar ne več kot znaša
ta dohodek.
(10) Vzajemni sklad iz 2.a) točke tretjega odstavka
tega člena, 1. točke petega odstavka tega člena in 1. točke
devetega odstavka tega člena je:
1. vzajemni sklad iz 1. točke prvega odstavka
84. člena tega zakona, in
2. vzajemni sklad iz 2. točke prvega odstavka
84. člena tega zakona, ne glede na to, ali se opredeli kot
kvaliﬁcirani vzajemni sklad.
(11) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov,
ugotovljenih na način, kot je določeno v 59. členu tega za-
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kona, vključno z oprostitvami in znižanji iz 61. in 62. člena
tega zakona, se zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca, ter za pristojbine, uvedene
s predpisi o gozdovih in stroške delovanja in vzdrževanja
osuševalnih in namakalnih sistemov, določene na podlagi
predpisov o kmetijskih zemljiščih.
(12) Če je davčna osnova iz prvega odstavka 59. člena
tega zakona z upoštevanjem znižanj iz 62. člena tega zakona negativna, zavezanec lahko za to davčno osnovo
zmanjšuje davčno osnovo od drugih dohodkov, določenih
v drugem odstavku 58. člena tega zakona, razen od drugih dohodkov, pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji
v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost,
vendar največ v višini davčne osnove od drugih dohodkov,
katerih davčno osnovo znižuje.
(13) Letna davčna osnova od dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ugotovljena
na način, določen v enajstem in dvanajstem odstavku tega
člena se zmanjša za olajšavo za investiranje iz 63. člena
tega zakona, vendar največ do višine letne davčne osnove
od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti.
103. člen
(povprečenje)
(1) Dohodki iz delovnega razmerja, vključno z zamudnimi obrestmi, ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za
več let nazaj, se vštejejo v celoti v osnovo za dohodnino
leta, v katerem jih je zavezanec prejel, in se obdavčijo po
povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov.
(2) Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih dohodkov iz prvega odstavka tega člena se prejeti
dohodek, ki se nanaša na več let, razdeli na toliko enakih
delov, na kolikor let se nanaša, vendar ne več kot na tri
enake dele. V osnovo za ugotovitev povprečne stopnje
dohodnine enoletnih dohodkov se vključi en sorazmerni
del tako razdeljenega dohodka.
(3) Drugi dohodki iz drugega odstavka 58. člena
tega zakona, pridobljeni v zvezi z dolgoročnimi vlaganji
v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se
vštevajo v celoti v osnovo za dohodnino leta, v katerem jih
je zavezanec prejel, in se obdavčijo po povprečni stopnji
dohodnine enoletnih dohodkov.
(4) Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih dohodkov iz tretjega odstavka tega člena se prejeti
dohodki iz tretjega odstavka tega člena razdelijo na sedem
enakih delov. V osnovo za ugotovitev povprečne stopnje
dohodnine enoletnih dohodkov se vključi en sorazmerni
del tako razdeljenega dohodka.
104. člen
(upoštevanje oproščenega dohodka pri izračunu
dohodnine od drugih dohodkov rezidenta)
Dohodek rezidenta, od katerega se skladno z določbami mednarodne pogodbe v Sloveniji ne plačuje dohodnine, se upošteva pri izračunu višine dohodnine od
preostalega obdavčljivega dohodka takega rezidenta, če
je tako določeno z mednarodno pogodbo.
2. Davčne olajšave
105. člen
(splošna olajšava)
Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 591.900 tolarjev letno, pod pogojem, da
drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana.
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106. člen
(osebne olajšave)
(1) Rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro, se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3,441.500 tolarjev
letno, če mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči,
na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali občinskega
upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških
invalidov.
(2) Rezidentu po dopolnjenem 65. letu starosti, se
prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 275.300
tolarjev letno.
(3) Rezidentu, prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 14,5% odmerjene pokojnine iz
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(4) Rezidentu, ki prejema nadomestilo iz obveznega
invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih,
ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
Sloveniji, se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 14,5%
odmerjenega nadomestila.
(5) Rezidentu, prejemniku priznavalnine po zakonu
o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture, se prizna zmanjšanje
dohodnine v višini 14,5% odmerjene priznavalnine.
(6) Olajšava iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena se prizna največ v višini dohodnine, obračunane
od posameznega dohodka, navedenega v tretjem, četrtem
in petem odstavku tega člena.
107. člen
(posebne osebne olajšave)
(1) Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka
ali študenta in njegovi dohodki, ki so predmet obdavčitve
po tem zakonu, v letu, za katero se odmerja dohodnina,
ne presegajo 1,600.000 tolarjev, se do dopolnjenega 26.
leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi
s področja zaposlovanja, v višini 1,200.000 tolarjev letno.
Navedena olajšava se prizna tudi osebi, ki izpolnjuje pogoje
iz prejšnjega stavka in je starejša od 26 let, če se vpiše na
študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za
dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij
za največ štiri leta od dneva vpisa.
(2) Rezidentu, ki samostojno opravlja specializiran
poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid
samozaposlenih v kulturi, se pod pogojem, da gre za poklic, ki je značilen samo za področje kulturne dejavnosti in
pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in
da ne opravlja druge dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne
osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15% prihodkov
letno, do zneska 3,900.000 tolarjev njegovih prihodkov iz
dejavnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina.
(3) Rezidentu, ki samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, se pod
pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da
ne opravlja druge dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne
osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15% prihodkov
letno, do zneska 3,900.000 tolarjev njegovih prihodkov iz
dejavnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina.
(4) Delodajalec, ki zaposli dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom, mora
o tem, s predložitvijo napotnice, obvestiti Davčno upravo
Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za
delo najpozneje na dan začetka dela. Napotnica mora poleg podatkov, predpisanih z drugimi predpisi, vsebovati tudi
davčno številko delodajalca, študenta ali dijaka in pooblaš-
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čene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela
dijakom ali študentom.
108. člen
(posebna olajšava)
(1) Rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša:
1. za prvega vzdrževanega otroka 474.900 tolarjev letno, ali
2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu
z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
1,720.800 tolarjev letno. Olajšava se ne prizna zavezancu,
katerega otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje
ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno
oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času
materialno skrbi za otroka. V tem primeru se olajšava prizna
za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
prizna pravico do dodatka za nego otroka;
3. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 474.900 tolarjev letno.
(2) Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se
olajšava iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena poveča,
in sicer:
1. za drugega vzdrževanega otroka za 41.300 tolarjev,
2. za tretjega vzdrževanega otroka za 213.400 tolarjev,
3. za četrtega vzdrževanega otroka za 385.500 tolarjev,
4. za petega vzdrževanega otroka za 557.600 tolarjev,
5. za vse nadaljnje vzdrževane otroke za 172.000 tolarjev glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega
otroka.
(3) Za uveljavljanje posebne olajšave iz 2. točke prvega
odstavka tega člena se uporablja odločba centra za socialno
delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke.
(4) Olajšava, določena v 1. točki prvega odstavka tega
člena se ne priznava zavezancu, katerega otrok je v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi
za otroka. V tem primeru se olajšava prizna za dobo, za
katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja
starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do
otroškega dodatka.
(5) Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec
takega člana dejansko preživljal.
(6) Za istega vzdrževanega družinskega člana se v
davčnem letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine
olajšave.
(7) Če se zavezanci ne morejo sporazumeti, kdo izmed
njih bo uveljavljal posebno olajšavo za istega vzdrževanega
družinskega člana, se prizna vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave.
(8) Za otroka, za katerega zavezanec na podlagi sodne
odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživljanje, lahko zavezanec uveljavlja
posebno olajšavo. Če je prispevek zavezanca manjši od
njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec
ne prispeva za preživljanje otroka, se razlika do njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče posebne
olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan.
109. člen
(vzdrževani družinski člani)
(1) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima
lastnih sredstev za preživljanje ali so ta manjša od višine
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posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 108. člena tega zakona
in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma
dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo
plačuje zavezanec. Za zakonca se šteje oseba, ki živi z
zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca se šteje tudi zunajzakonski partner, ki živi z zavezancem najmanj eno leto
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
(2) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje tudi otrok do 18. leta starosti.
(3) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje tudi otrok do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s
prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji
ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz
opravljanja dejavnosti. Za vzdrževanega družinskega člana
se šteje tudi otrok, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega stavka in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta
starosti, in sicer največ za dobo šest let od dneva vpisa na
dodiplomski študij in največ za dobo štiri leta od dneva vpisa
na podiplomski študij.
(4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi
za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ne glede na
starost.
(5) Izjemoma se šteje za vzdrževanega otroka tudi
otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo
sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s
starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima
lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od
višine posebne olajšave.
(6) Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek
oziroma otrok zunajzakonskega partnerja. Za otroka se šteje
tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave
za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če
zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. Za otroka se
šteje tudi sestra ali brat, če zavezanec skrbi zanj na podlagi
sodbe sodišča.
(7) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo
lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana,
določene v 3. točki prvega odstavka 108. člena tega zakona,
in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v
institucionalnem varstvu v socialno varstvenem zavodu in
zavezanec krije stroške teh storitev ter pod enakimi pogoji
tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če
zakonec ni zavezanec za dohodnino.
(8) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca,
ki mu je osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost edini vir dohodka, se šteje tudi član gospodinjstva, če
sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih sredstev
za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega
odstavka 108. člena tega zakona, in pod pogojem, da njegov
otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V takem
primeru se kot vzdrževani družinski član zavezanca šteje tudi
otrok člana kmečkega gospodinjstva, ki se po tem odstavku
šteje za vzdrževanega družinskega člana. Pri deﬁniciji otroka
se upoštevajo določbe drugega do šestega odstavka tega
člena.
(9) Za vzdrževanega družinskega člana po tem členu
se šteje oseba, ki izpolnjuje v prejšnjih določbah tega člena
določene pogoje in ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je
državljan Slovenije oziroma države članice EU ali je rezident
države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.
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110. člen
(olajšave za rezidente držav članic EU)
Fizična oseba, ki je rezident države članice EU in v
Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, ki so obdavčeni v Sloveniji, lahko uveljavlja olajšave, določene v 105. členu, v drugem odstavku
106. člena in v 108. členu tega zakona, če z dokazili dokaže,
da znašajo prej navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v
davčnem letu.
111. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje)
(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se
lahko zmanjša za znesek premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki jo je plačal zavezanec zase
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali
v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren
in vpisan v poseben register v skladu s predpisi, ki urejajo
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca, oziroma 5,844% pokojnine zavarovanca in ne več kot
549.400 tolarjev letno. Glede uskladitve premije in načina
objave usklajenih zneskov premije, se uporablja 113. člen
tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
se lahko letna davčna osnova poklicnega športnika, ki je
rezident in je vpisan v razvid poklicnih športnikov in nima
sklenjenega delovnega razmerja, razen kot poklicni športnik,
ter ne opravlja druge dejavnosti, zmanjša za znesek premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo
je plačal kot poklicni športnik zase izvajalcu pokojninskega
načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v
skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je
enak 100% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za zavarovanca – športnika in ne več kot 50%
letnih bruto dohodkov športnika.
(3) Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delodajalec in delojemalec, se pri
določitvi višine premije, za katero se priznava olajšava, upošteva skupni znesek vplačanih premij.
(4) Če v primeru iz tretjega odstavka tega člena skupni
znesek vplačanih premij presega znesek iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko zavezanec uveljavlja olajšavo
samo od tistega dela vplačane premije, ki je enaka razliki
med zneskom iz prvega in drugega odstavka tega člena in
premijo, ki jo je zanj vplačal delodajalec.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi v
primeru, ko je zavezanec istočasno vključen v pokojninski
načrt kolektivnega zavarovanja in v pokojninski načrt individualnega zavarovanja.
112. člen
(olajšave za različne namene)
(1) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se
zmanjša za:
1. sredstva vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši
od 12 mesecev;
2. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu
s predpisi o samoprispevku;
3. znesek premije, ki jo je plačal zavezanec za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje pravnim osebam s
sedežem v Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno zdravstveno zavarovanje ter za plačane zneske za nakup
zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov;

Stran

1324 /

Št.

17 / 24. 2. 2005

4. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost
daril v naravi za humanitarne, dobrodelne, kulturne, vzgojnoizobraževalne, znanstvene, športne, ekološke, in religiozne
namene, kadar so izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi v Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih
dejavnosti ter so rezidenti Slovenije v skladu s predpisi, ki
urejajo davek od dohodkov pravnih oseb, ter navedeni prispevki in darila, izplačana invalidskim organizacijam;
5. plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske
hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, razen za plačane zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca;
6. plačane zneske za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih
ovir v teh objektih, v katerih zavezanec dejansko biva;
7. plačane zneske za nakup likovnih del, leposlovnih
knjig, nosilcev audio-video vsebin ter za plačane zneske
za obnovo spomeniških lastnosti razglašenega in v državni
register vpisanega kulturnega spomenika;
8. plačane šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem po javno priznanih
izobraževalnih programih (tudi za vzdrževane otroke);
9. plačane zneske za priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme;
10. plačane članarine političnim strankam in sindikatom.
(2) Zmanjšanje letne davčne osnove za namene, navedene v 1. in 3. do 10. točki prvega odstavka tega člena lahko
znaša največ 2% letne davčne osnove zavezanca. Zmanjšanje letne davčne osnove po 1.točki prvega odstavka tega
člena se prizna za vsak vrednostni papir samo enkrat.
(3) Letna davčna osnova zavezanca, ki je rezident, se
zmanjša za plačane zneske obresti od posojil, pridobljenih za
rešitev stanovanjskega problema zavezanca, vendar ne več
kot za 2% letne davčne osnove zavezanca.
(4) Zmanjšanje letne davčne osnove po tem členu se
zavezancu prizna pod pogojem, da so bila plačila dokazana
z dokumenti, ki se glasijo na njegovo ime.
113. člen
(uskladitev olajšav)
(1) Zneski olajšav, določeni v 105. členu, prvem in
drugem odstavku 106. člena, prvem odstavku 107. člena,
108. členu ter v prvem odstavku 111. člena tega zakona se
enkrat letno uskladijo s koeﬁcientom rasti cen življenjskih
potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v
primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(2) Zneske iz prvega odstavka tega člena z odredbo
določi minister, pristojen za ﬁnance, najkasneje v decembru
tekočega leta za naslednje leto.
3. Odmera dohodnine
114. člen
(odmera dohodnine)
(1) Letna davčna osnova iz 102. člena tega zakona,
zmanjšana za zneske olajšav iz 105. člena, prvega in drugega odstavka 106. člena, 107. člena, 108. člena, 111. člena in
112. člena tega zakona, je neto letna davčna osnova.
(2) Dohodnina se odmeri od neto letne davčne osnove
po stopnjah iz 116. člena tega zakona.
115. člen
(olajšave in lestvica za zavezanca, ki je rezident za del
davčnega leta)
Pri odmeri dohodnine za leto, v katerem je ﬁzična oseba
postala ali prenehala biti rezident, se davčne olajšave ter
lestvica iz 116. člena tega zakona upoštevajo sorazmerno
obdobju, ki se šteje za obdobje, v katerem je ﬁzična oseba
bila rezident.
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V. STOPNJE DOHODNINE
116. člen
(stopnje dohodnine)
(1) Stopnje dohodnine za davčno leto so:
če znaša neto letna davčna osnova
v tolarjih
nad
do
1,300.000
1,300.000
2,540.000
208.000
2,540.000
5,140.000
617.200
5,140.000 10,330.000
1,579.200
10,330.000
3,707.100

znaša dohodnina
v tolarjih
16%
+ 33% nad 1,300.000
+ 37% nad 2,540.000
+ 41% nad 5,140.000
+ 50% nad 10,330.000

(2) Zneski neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka
tega člena se enkrat letno uskladijo s koeﬁcientom rasti cen
življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega
leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije;
temu ustrezno se zneski dohodnine izračunajo.
(3) Zneske iz drugega odstavka tega člena z odredbo
določi minister, pristojen za ﬁnance, najkasneje v decembru
tekočega leta za naslednje leto.
VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE
117. člen
(odmera in poračun dohodnine na letni ravni)
(1) Dohodnino na letni ravni za zavezanca odmeri davčni organ na podlagi napovedi, ki jo vloži zavezanec. Odmera
in poračun dohodnine se za posamezno davčno leto opravita
po preteku leta, z odločbo davčnega organa, v rokih in na
način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja davčni
postopek.
(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno davčno leto, se odšteje med letom plačana dohodnina od
posameznega dohodka.
(3) Med letom plačana dohodnina se šteje za akontacijo
dohodnine.
(4) Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni
večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine,
zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med
letom plačane akontacije dohodnine, se zavezancu razlika
dohodnine vrne.
118. člen
(plačevanje akontacije dohodnine)
(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, se
med letom plačuje akontacija dohodnine, če ni s tem zakonom
ali z zakonom, ki ureja davčni postopek drugače določeno.
(2) Akontacija dohodnine se izračuna in plača v rokih
in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki ureja
davčni postopek.
(3) Akontacija dohodnine se zavezancu, rezidentu, odšteje od dohodnine, odmerjene za posamezno davčno leto.
(4) Akontacija dohodnine se zavezancu, nerezidentu,
šteje kot dokončen davek.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se zavezancu, rezidentu države članice EU, ki izpolnjuje pogoje iz
110. člena tega zakona, akontacija dohodnine odšteje od
dohodnine, odmerjene od dohodkov, doseženih v Sloveniji,
za posamezno davčno leto.
119. člen
(izračun akontacije dohodnine)
(1) Izračun akontacije dohodnine se opravi z davčnim
obračunom ali z odmero akontacije dohodnine.
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(2) Izračun akontacije dohodnine se opravi na podlagi
davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi
obračuna, ki ga opravi zavezanec sam. Izračun akontacije
dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik
davka.
(3) Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po tem zakonu, če ni z zakonom, ki ureja davčni
postopek, drugače določeno.
(4) Izračun akontacije dohodnine z odmero opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca ali na podlagi podatkov o katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč,
če ni z zakonom drugače določeno.
120. člen
(plačilo akontacije dohodnine)
(1) Plačilo akontacije dohodnine se opravi na podlagi
davčnega obračuna ali odmere akontacije dohodnine.
(2) Plačilo akontacije dohodnine se opravi na podlagi
davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali na podlagi
obračuna, ki ga opravi zavezanec sam. Plačilo akontacije
dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik
davka.
(3) Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine na podlagi odločbe o odmeri akontacije dohodnine je zavezanec
sam.
(4) Način izračuna in plačila akontacije dohodnine od
posameznih vrst dohodkov, ki so predmet obdavčitve po tem
zakonu, je določen z zakonom, ki ureja davčni postopek.
VII. AKONTACIJE DOHODNINE – OSNOVE IN STOPNJE
121. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve)
(1) Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve se
izračuna in plača od dohodka iz zaposlitve od davčne osnove
iz 29. do 31. člena tega zakona.
(2) Od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri
delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: glavni
delodajalec), in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno
obdobje, se akontacija dohodnine izračuna tako, da se za
posamični dohodek uporabi stopnje dohodnine in lestvica iz
116. člena tega zakona, preračunana na 1/12 leta.
(3) Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz
drugega odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva 1/12 zneska splošne, osebne in posebne olajšave iz 105. člena, prvega in drugega odstavka
106. člena in iz 108. člena tega zakona. Pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, določene v drugem odstavku
tega člena, se upošteva tudi osebna olajšava iz tretjega
odstavka 106. člena tega zakona. Pri izračunu akontacije
dohodnine od nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki jih prejemajo delovni invalidi po predpisih, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se upošteva
tudi osebna olajšava iz četrtega odstavka 106. člena tega
zakona.
(4) Če se dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina,
ki se nanašata na mesečno obdobje, izplača v več delih, se
ob izplačilu zadnjega dela dohodka iz delovnega razmerja
oziroma pokojnine ugotovi višina mesečnega dohodka iz
delovnega razmerja oziroma pokojnine in izvrši izračun akontacije dohodnine ter poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov dohodka iz delovnega razmerja
oziroma pokojnine.
(5) Če se dohodek iz zaposlitve, ki se všteva v davčno
osnovo, izplača za več mesecev skupaj, se akontacija dohodnine izračuna od celotnega izplačila navedenega dohodka, po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega
dohodka. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine od
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enomesečnega dohodka, se prejeti dohodek, ki se nanaša
na več mesecev, razdeli na toliko enakih delov, na kolikor
mesecev se nanaša, vendar ne več kot na 12 mesecev.
(6) Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega,
se akontacijo dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja
izračuna po stopnji 25% od davčne osnove iz prvega odstavka tega člena in brez upoštevanja olajšav po tretjem
odstavku tega člena.
(7) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, se
izračun akontacije dohodnine od nadomestila iz obveznega
invalidskega zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid po
predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
ki ga za mesečno obdobje izplačuje Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, opravi v skladu s šestim
odstavkom tega člena. Pri izračunu akontacije dohodnine se
upošteva osebna olajšava iz četrtega odstavka 106. člena
tega zakona.
(8) Ne glede na sedmi odstavek tega člena, se lahko
akontacija dohodnine od nadomestila iz obveznega invalidskega zavarovanja, ki ga prejema delovni invalid po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izračuna
in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji od 16%. Za znižano stopnjo akontacije dohodnine se odloči zavezanec sam, o
čemer mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka,
če oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na
pričakovano dohodnino na letni ravni.
(9) Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se izračuna in plača od davčne osnove
iz četrtega in petega odstavka 29. člena tega zakona po
stopnji 25%.
(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka rezidenta za opravljeno začasno
ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in
študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, če
posamezen dohodek ne presega 74.000 tolarjev, izračuna in
plača od davčne osnove iz četrtega odstavka 29. člena tega
zakona po stopnji 12,5%.
122. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti)
(1) Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti, se za davčno leto izračuna od davčne osnove, določene v poglavju III.2.1. tega zakona, vključno
z zmanjšanjem in povečanjem davčne osnove ter davčnimi
olajšavami, upoštevaje davčno olajšavo, določeno v drugem
in tretjem odstavku 107. člena, in na podlagi stopenj dohodnine, določenih v 116. členu tega zakona.
(2) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, se za davčno leto določi v višini akontacije dohodnine od dohodka, doseženega
z opravljanjem dejavnosti po zadnjem obračunu akontacije
dohodnine, če ni z zakonom drugače določeno. Predhodna
akontacija dohodnine se plačuje v rokih in na način, določen
z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(3) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti in davčni odtegljaj iz
54. člena tega zakona se odštejeta od akontacije dohodnine
iz prvega odstavka tega člena. Morebitna vračila in doplačila
akontacije dohodnine se plačujejo v rokih in na način, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, za zavezance iz tretjega in četrtega odstavka
35. člena tega zakona izračuna in plača od davčne osnove iz
tretjega in četrtega odstavka 35. člena tega zakona po stopnji
25%. Pri izračunu akontacije se lahko upošteva olajšava iz
drugega in tretjega odstavka 107. člena tega zakona, če
zavezanec oceni, da bo v davčnem letu izpolnil pogoje za
olajšavo.
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(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se za zavezance iz četrtega odstavka tega člena akontacija dohodnine
lahko izračuna in plača po znižani stopnji, vendar ne nižji
od 10%, če zavezanec plačuje obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja dejavnosti. Za znižano
stopnjo akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z
opravljanjem dejavnosti, se odloči zavezanec sam, o čemer
mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, če
oceni, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.
(6) Akontacija dohodnine od dohodka, doseženega s
posameznim poslom, se izračuna in plača od davčne osnove iz 56. člena tega zakona, po stopnji 25%.
123. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka se
izračuna in plača po stopnji:
1. 10% od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega dohodka na posameznega zavezanca enak ali večji
od 10% povprečne plače v Sloveniji za preteklo leto,
2. 0% od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega dohodka na posameznega zavezanca manjši od 10%
povprečne plače v Sloveniji za preteklo leto.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
se od katastrskega dohodka nerezidenta akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 16%.
(3) Od davčne osnove vsakega posameznega drugega
dohodka iz drugega odstavka 58. člena tega zakona se
akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 16%.
124. člen
(akontacije dohodnine od dohodkov iz premoženja)
(1) Akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja nepremičnin in premičnin v najem se izračuna in plača v višini
25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu s 67. členom
tega zakona.
(2) Akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice se izračuna in plača v višini 25% od
davčne osnove, ugotovljene v skladu z 69. členom tega
zakona.
(3) Akontacija dohodnine od obresti se izračuna in
plača v višini 25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu
z 72. in 74. do 77. členom tega zakona.
(4) Ne glede na določbo tretjega in osmega odstavka
tega člena, se akontacija dohodnine ne izračunava in plačuje od obresti in dohodkov iz tretjega odstavka 102. člena
tega zakona in sicer ne glede na višino obresti ali dohodka.
(5) Akontacija dohodnine od dividend se izračuna in
plača v višini 25% od davčne osnove, ugotovljene v skladu
z 80. členom tega zakona.
(6) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena,
se v primeru dividend, katerih plačnik je osebna družba,
kot akontacija dohodnine družbenikov rezidentov osebne
družbe šteje tudi davek od dohodka osebne družbe, plačan
v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb, od deleža družbenika pri dobičku osebne družbe.
(7) Ne glede na določbe petega in šestega odstavka
tega člena, se v primeru izplačila dividend tihim družbenikom kot akontacija dohodnine tihih družbenikov rezidentov
šteje tudi davek od dohodka nosilca tihe družbe, plačan
v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb, oziroma po tem zakonu, od deleža tihega družbenika
pri dobičku nosilca tihe družbe.
(8) Akontacija dohodnine od dohodka iz vzajemnih
skladov se izračuna in plača v višini 25% od davčne osnove,
ugotovljene v skladu z 82. členom tega zakona.
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(9) Akontacije dohodnine se ne izračunava in plačuje
od obresti iz 73. člena tega zakona.
125. člen
(akontacije dohodnine od dobička iz kapitala)
Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala se izračuna
in plača po stopnji 25% od davčne osnove, ugotovljene v
skladu z 90. členom tega zakona.
126. člen
(akontacija dohodnine od drugih dohodkov)
(1) Akontacija dohodnine od drugih dohodkov se izračuna in plača po stopnji 25% od davčne osnove iz drugega
odstavka 99. člena in 101. člena tega zakona.
(2) Pri izračunu akontacije dohodnine od priznavalnine
po zakonu o republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ki jo za mesečno
obdobje izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, se upošteva osebna olajšava iz petega
odstavka 106. člena tega zakona.
VIII. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV
REZIDENTA IZ VIROV IZVEN SLOVENIJE
127. člen
(odbitek dohodnine)
(1) Rezident lahko od dohodnine, odmerjene po tem
zakonu, odšteje znesek ustreznega dela dohodnine (v nadaljnjem besedilu: odbitek), ki jo je plačal od dohodkov iz
virov izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji dohodki),
vključenih v njegovo osnovo za dohodnino.
(2) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se
štejejo dohodki, ki se v skladu z določbami iz poglavja II.2.
tega zakona ne morejo šteti za dohodek, ki ima svoj vir v
Sloveniji.
128. člen
(omejitev odbitka dohodnine)
(1) Odbitek dohodnine od tujih dohodkov po prvem odstavku 127. člena tega zakona ne sme preseči nižjega od:
1. zneska dohodnine od tujih dohodkov, ki je bil dokončen in dejansko plačan, ali
2. zneska dohodnine, ki bi ga bilo treba plačati po tem
zakonu od tujih dohodkov, če odbitek ne bi bil možen.
(2) Zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena
se računata po posameznih državah, v katerih imajo tuji dohodki svoj vir, in sicer za vsako državo posebej.
(3) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o
izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo državo,
se za dokončen tuji davek na dohodke iz te države šteje
znesek tujega davka po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi.
(4) Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka tega člena višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka tega člena,
se razlika ne more prenašati med državami ali uveljavljati
kot odbitek v naslednjih ali preteklih davčnih obdobjih.
129. člen
(dokazila)
(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek dohodnine po
127. členu tega zakona, je dolžan pristojnemu davčnemu
organu predložiti ustrezna dokazila glede davčne obveznosti
izven Slovenije, zlasti znesek dohodnine, plačane od tujih
dohodkov, osnovo za plačilo dohodnine ter dokazilo, da je bil
znesek dohodnine dokončen in dejansko plačan.
(2) Način predložitve dokazil in njihova ustreznost je
določena z zakonom, ki ureja davčni postopek.
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130. člen
(sprememba odbitka)
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka,
spremeni odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spremembe prišlo, povečati davčno osnovo in sicer za znesek, ki
je enak razliki med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil
možen, če bi se sprememba upoštevala.
131. člen
(nižji odbitek)
Če je znesek dohodnine, pred zmanjšanjem za odbitke po tem poglavju zakona, nižji od odbitkov po tem
poglavju zakona, znesek odbitkov ne more preseči zneska
dohodnine. Odbitki, ki presegajo znesek dohodnine, se
ne morejo uveljavljati kot odbitki v prihodnjih ali preteklih
davčnih letih.
132. člen
(polni odbitek)
Rezident lahko, ne glede na določbe 128. člena tega
zakona, od dohodnine, odmerjene po tem zakonu od obresti
od posojil, od obresti od dolžniških vrednostnih papirjev, od
denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih ﬁnančnih terjatev do dolžnikov, ter od dohodkov iz
vzajemnih skladov in dobičkov iz kapitala, ki se obravnavajo
kot obresti, in so obdavčene v drugi državi članici EU, odšteje znesek ustreznega dela dohodnine, ki jo je plačal v
tej državi. Kadar znesek plačane dohodnine v drugi državi
članici presega dohodnino, odmerjeno po tem zakonu, se
razlika rezidentu povrne.
Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št.
54/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
133. člen
(natančnejši predpisi)
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona lahko
izda minister, pristojen za ﬁnance.
134. člen
(stopnje dohodnine in splošne olajšave za leto 2005)
(1) Ne glede na stopnje dohodnine, določene v prvem
odstavku 116. člena tega zakona, so stopnje dohodnine za
leto 2005:
če znaša neto letna davčna osnova
v tolarjih
nad
do
1,300.000
1,300.000
2,540.000
208.000
2,540.000
5,140.000
617.200
5,140.000 10,330.000
1,605.200
10,330.000
3,785.000

znaša dohodnina
v tolarjih
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z opravljanjem dejavnosti, z upoštevanjem normiranih odhodkov, za leto 2005 ne upošteva pogoja iz 4. točke tretjega
odstavka 35. člena tega zakona.
(2) Zadnja zaporedna davčna leta iz 4. točke tretjega
odstavka 35. člena se štejejo od 1. januarja 2005 dalje.
(3) Zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove v skladu s tretjim
odstavkom 35. člena tega zakona za davčno leto 2005 v
zadnjih dveh mesecih leta 2004.
136. člen
(olajšava za investiranje za leto 2005)
Ne glede na določbo prvega odstavka 47. člena tega
zakona, lahko zavezanec za leto 2005 uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 30% investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna vozila,
pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in
v neopredmetena dolgoročna sredstva, če gre za investicije
v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji.
137. člen
(uporaba določb Zakona o dohodnini v zvezi
z olajšavami)
(1) Določbe drugega in tretjega odstavka 47. člena in
drugega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini (Uradni
list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95, 14/96 – odločba US
in 44/96 – v nadaljnjem besedilu: ZDoh), se za davčne
olajšave, uveljavljene po teh členih, uporabljajo do poteka
rokov po teh členih.
(2) Določbe prvega in drugega odstavka 50. člena
ZDoh se za zavezanca, ki je začel uveljavljati olajšavo po
prvem odstavku 50. člena ZDoh, uporabljajo do poteka obdobja 12 mesecev iz drugega odstavka 50. člena ZDoh.
(3) Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi, ki pri prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca uveljavlja davčno obravnavo po četrtem odstavku
38. člena tega zakona, se olajšave, uveljavljene po 47., 48.
in 50. členu ZDoh obravnavajo pod pogoji, kot bi veljali, če
do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
138. člen
(uporaba določb ZDoh v zvezi z oprostitvami)
(1) Določbe drugega odstavka 25. člena ter 26., 29.,
30., 31. in 34. člena ZDoh se za oprostitve, uveljavljene
po teh členih, smiselno uporabljajo do poteka rokov po teh
členih skladno z določbo 61. člena tega zakona.
(2) Za oprostitve iz 16. in 17. točke 61. člena tega
zakona je mogoče po poteku roka iz prejšnjega odstavka
uveljaviti podaljšanje dobe za oprostitve, vendar največ za
dobo do izpolnitve skupnega obdobja oprostitve, kot je določeno s 16. in 17. točko 61. člena tega zakona.

16%
+ 33% nad 1,300.000
+ 38% nad 2,540.000
+ 42% nad 5,140.000
+ 50% nad 10,330.000

139. člen
(uskladitev zneskov)
Prva uskladitev zneskov v skladu s 113. in 116. členom
tega zakona se opravi za leto 2006.

(2) Ne glede na znesek splošne olajšave, določene v
105. členu tega zakona, se za odmero dohodnine za leto
2005 prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 564.400
tolarjev.

140. člen
(uporaba 70. člena tega zakona)
(1) Ne glede na določbe 70. člena tega zakona, se
obresti, razen obresti na posojila, dana ﬁzičnim in pravnim
osebam, obračunane do dneva uporabe tega zakona, ne
obdavčujejo.
(2) Ne glede na določbe 70. člena tega zakona, se
obdavčijo premije iz Nacionalne stanovanjske varčevalne
sheme, ki jih varčevalcem v shemi zagotavlja država, od
dneva začetka uporabe tega zakona dalje.

135. člen
(pogoji za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
(1) Zavezanec pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev
za ugotavljanje davčne osnove od dohodka, doseženega
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(3) Ne glede na določbe 70. člena tega zakona, se
dohodek, dosežen na podlagi življenjskega zavarovanja,
sklenjenega pred dnem začetka uporabe tega zakona, ne
obdavčuje.

trgu pred 1. januarjem 2002, za nabavno vrednost delnic
pred preoblikovanjem oziroma pred oddelitvijo dela sredstev šteje primerljiva tržna cena delnic na dan 1. januarja
2002.

141. člen
(obdavčitev obresti in določenega dohodka
iz vzajemnih skladov v letih 2005 do 2008)
(1) Ne glede na določbe 72. do 77. člena in 82. člena
tega zakona, se v davčno osnovo od obresti in dohodka
iz 2.a) točke drugega odstavka 81. člena tega zakona in
dohodka iz 1. točke tretjega odstavka 81. člena tega zakona, razen od obresti in dohodkov iz tretjega odstavka
102. člena tega zakona, v letu 2005 všteva 10%, v letu 2006
25%, v letu 2007 40% in v letu 2008 75% obresti oziroma
dohodka.
(2) V letno davčno osnovo od obresti in dohodkov iz
tretjega odstavka 102. člena tega zakona, se v letu 2005
všteva 10%, v letu 2006 25%, v letu 2007 40% in v letu
2008 75% obresti oziroma dohodka, ki presegajo letni neobdavčen del v višini 300.000 tolarjev.

144. člen
(uporaba 86. člena tega zakona)
Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka
86. člena tega zakona, se dobiček, dosežen z odsvojitvijo
nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ne obdavčuje.

142. člen
(uporaba drugega odstavka 21. člena tega zakona)
Določba drugega odstavka 21. člena tega zakona se
prične uporabljati z dnem, ko se prične uporabljati sistem
samodejne izmenjave informacij med državami članicami
EU, kot je določeno z zakonom, ki ureja davčni postopek
za namene zagotavljanja učinkovite obdavčitve prihodkov
od prihrankov v obliki obresti, plačanih v eni državi članici
EU upravičenim lastnikom, ki so ﬁzične osebe – rezidenti
druge države članice EU, v skladu z zakonodajo slednje
države članice.
143. člen
(uporaba 82. člena tega zakona)
(1) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka
82. člena tega zakona, se šteje, da je bil investicijski kupon,
ki je bil pridobljen pred 1. januarjem 2002, pridobljen po
vrednosti na dan 1. januarja 2002.
(2) Ne glede na določbe tretjega odstavka 82. člena
tega zakona, se v primeru, ko je imetnik investicijski kupon pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske
družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske
družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v
vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in
sicer v roku in po predpisih, ki urejajo to področje, šteje, da
je bil investicijski kupon pridobljen po vrednosti, ki se določi
na podlagi nabavne vrednosti delnic pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe pred preoblikovanjem
oziroma pred oddelitvijo dela sredstev, upoštevaje veljavno
menjalno razmerje v času zamenjave delnic pooblaščene
investicijske družbe ali investicijske družbe za investicijske
kupone vzajemnega sklada.
(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena,
se v primeru, ko je bila delnica pooblaščene investicijske
družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene
investicijske družbe, pridobljena v procesu lastninskega
preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, za nabavno vrednost delnic
pred preoblikovanjem oziroma pred oddelitvijo dela sredstev šteje nominalna vrednost delnic.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se v primeru, ko je bila delnica pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, pridobljena na sekundarnem

145. člen
(uporaba 5. točke petega odstavka 79. člena ter 93. člena
tega zakona)
Ne glede na določbe 153. člena tega zakona, se v primerih zamenjave deleža v okviru zamenjave kapitalskih deležev, združitev in delitev, kot je določeno v zakonu, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb, za namene obdavčitve pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitve pri združitvah in
delitvah, ki se izvrši pred potekom treh let od dneva, ko je bil
vrednostni papir ali delež pridobljen, določbe 5. točke petega odstavka 79. člena ter 93. člena tega zakona začnejo
uporabljati z dnem članstva Slovenije v EU.
146. člen
(predhodna akontacija za leto 2005)
(1) Ne glede na določbe drugega odstavka 122. člena
tega zakona, se predhodna akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za davčno
leto 2005 za zavezance, ki se jim davek od dohodkov iz
dejavnosti za davčno leto 2004 odmeri na podlagi davčne
napovedi, določi v višini davka od dohodkov iz dejavnosti
po odmerni odločbi davka od dohodkov iz dejavnosti predpreteklega leta.
(2) Če se predhodna akontacija za davčno leto 2005
za zavezance iz prvega odstavka tega člena ne more določiti v skladu s prvim odstavkom tega člena, jo določi davčni
organ z odločbo glede na pričakovan poslovni izid.
147. člen
(obdavčitev plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike v
letih 2005 do 2007)
Ne glede na določbe drugega odstavka 59. člena tega
zakona, se v davčno osnovo od dohodkov iz plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike iz drugega odstavka 58. člena
tega zakona, razen plačil, pridobljenih v zvezi z dolgoročnimi vlaganji, v letu 2005 všteva 25%, v letu 2006 50% in v
letu 2007 75% teh plačil.
147.a člen
(obdavčitev dohodkov, izplačanih na podlagi odločb
iz leta 2004)
Ne glede na določbo drugega odstavka 58. člena tega
zakona, se dohodnine ne plača od izplačil v letu 2005, ki
se nanašajo na denarne pomoči zaradi naravnih nesreč ali
na posamezne istovrstne ukrepe kmetijske politike, če so
bile odločbe za tovrstna izplačila izdane v letu 2004, plačila
pa nekaterim upravičencem izvedena v letu 2004, drugim
pa v letu 2005.
148. člen
(davčna obravnava odpravnin zaradi odpovedi pogodbe o
zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih v letu 2004)
(1) Ne glede na določbe prve alinee prvega odstavka
16. člena in prve alinee 3. točke 19. člena ZDoh, se v letu
2004 v osnovo za davek od osebnih prejemkov ne všteva
odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je do-
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ločena kot pravica iz delovnega razmerja in izplačana pod
pogoji, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, v višini
odpravnine, ki jo je delodajalec dolžan izplačati na podlagi
109. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02), vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. Za odpravnino iz prejšnjega
stavka se ne šteje odpravnina, izplačana delojemalcu, ki
sklene novo pogodbo o zaposlitvi pri istem delodajalcu ali
pri osebi, ki je z delodajalcem povezana oseba in odpravnina, izplačana delojemalcu, ki je z delodajalcem povezana
oseba.
(2) Ne glede na določbo 153. člena tega zakona, se
določba prvega odstavka tega člena začne uporabljati z
dnem začetka veljavnosti tega zakona.
148.a člen
(davčna obravnava dohodkov iz delovnega razmerja
javnih uslužbencev in funkcionarjev, napotenih na delo
v tujino v letu 2005)
Ne glede na določbi 30. in 31. člena tega zakona, se
v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja v letu
2005 javnemu uslužbencu in funkcionarju po zakonu, ki
ureja razmerja plač v javnem sektorju, napotenemu na delo
v tujino, vštevajo samo tisti dohodki oziroma deli dohodka
iz delovnega razmerja, ki po vsebini in obsegu ustrezajo
dohodkom iz delovnega razmerja, katera bi prejemal za
enaka dela v Sloveniji.
149. člen
(dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti in dohodki iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji)
(1) Do ureditve statusa kmetije z vidika pravnoorganizacijske oblike, vendar najdlje do vključno leta 2007, se
dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kadar se ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, dohodki iz druge kmetijske in gozdarske
dejavnosti ter dohodki iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
vštevajo v davčno osnovo zavezanca v letu, na katerega se
nanašajo, in se obdavčijo po povprečni stopnji dohodnine
na člana gospodinjstva.
(2) Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine na
člana gospodinjstva se dohodki iz prvega odstavka tega
člena, zmanjšani za obvezne prispevke za socialno varnost
za člane gospodinjstva, razdelijo na toliko enakih delov, kolikor je članov gospodinjstva iz šestega odstavka 60. člena
tega zakona, vključno z nosilcem dejavnosti, ki so vključeni
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje
oziroma člani kmečkega gospodarstva, v skladu z zakonom,
ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
150. člen
(proračuni občin)
(1) Do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil ﬁnanciranje občin, se pri izračunu lastnih prihodkov občin upoštevajo ﬁnančni učinki tega zakona tako, da se razlika med
prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po tem zakonu,
in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh, nadomesti skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega
proračuna za posamezno proračunsko leto.
(2) Ugotovljena razlika se izplačuje tekoče mesečno v
obliki akontacije.
(3) Metodologijo za izračun razlike sprejme ministrstvo, pristojno za ﬁnance, v treh mesecih od sprejema tega
zakona.
151. člen
(prenehanje določb zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr.,
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7/95, 14/96 – odločba US in 44/96), uporablja pa se do
31. decembra 2004 in za odmero dohodnine za leto 2004.
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo
uporabljati naslednje določbe zakonov v delu, ki se nanaša
na oprostitev plačila dohodnine:
1. drugi odstavek 16. člena Zakona o žrtvah vojnega
nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 68/96, 70/97,
39/98, 43/99, 19/2000, 28/2000, 1/01, 64/01 in 110/02),
2. 15. člen Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 111/01 in 67/02),
3. prvi odstavek 7. člen Zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – odločba US,
23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US, 66/2000,
11/01 – odločba US in 54/02 – odločba US),
4. drugi odstavek 3. člena Zakona o povrnitvi škode
osebam, okuženim z virusom HIV zaradi transfuzije krvi ali
krvnih pripravkov (Uradni list RS, št. 36/97),
5. 49.a člen Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98,
66/98, 66/98 – popr., 93/01, 52/02 – ZDU-1, 56/02 – ZJU,
26/03 – ZPNOVS, 48/03 – odločba US in 79/03),
6. 45.a člen Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 23/99, 56/02 – ZJU, 26/03
– ZPNOVS),
7. 26. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 51/02).
(3) Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo
uporabljati 301., 359., 367., 368., 369. in 384. člen Zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, ki se
nanaša na dohodnino. Navedene določbe se uporabljajo
še za leto 2004.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, se z dnem
uveljavitve tega zakona preneha uporabljati določba tretjega odstavka 301. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno
prečiščeno besedilo).
(5) Z dnem začetka uporabe tega zakona se preneha uporabljati četrti odstavek 32. člena in drugi odstavek
40. člena Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih
družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 ZPIZ-1, 31/2000
– ZP-L, 58/02 in 110/02 – ZISDU-1).
152. člen
(prenehanje in uporaba podzakonskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati,
uporabljajo pa se do 31. decembra 2004, podzakonski akti:
1. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94,
7/95, 5/98 in 50/01) v delu, ki se nanaša na dohodnino,
2. Uredba o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti,
manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja
za nekatere proizvode široke rabe (Uradni list RS, št. 8/96),
3. Uredba o načinu valorizacije vrednosti nepremičnin
pri davku od dobička iz kapitala (Uradni list RS, št. 32/94),
4. Količnik za določitev osnove za davek od osebnih
prejemkov od pokojnin (Uradni list RS, št. 69/94),
5. Pravilnik o določitvi odpravnin zaradi prenehanja
delovnega razmerja iz operativnih razlogov za namene
izvajanja zakona o dohodnini in zakona o prispevkih za
socialno varnost (Uradni list RS, št. 114/02), v delu, ki se
nanaša na dohodnino,
6. Odredba o pogojih za oprostitev davka od osebnih
prejemkov iz naslova medsebojne sosedske pomoči med
kmečkimi gospodarstvi (Uradni list RS, št. 23/94),
7. Odredba o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
(Uradni list RS, št. 6/96),
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8. Odredba o ugotavljanju obsega škode in zmanjšanega donosa na gozdnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/94 in
65/94 – popr.),
9. Odredba o načinu valorizacije vrednosti vrednostnih
papirjev in deležev v kapitalu pri davku od dobička iz kapitala
(Uradni list RS, št. 77/96).
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se
podzakonski akti iz prvega odstavka tega člena uporabljajo za
odmero dohodnine za leto 2004, razen podzakonskega akta
iz 5. točke prvega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša
na odpravnine.
(3) Ne glede na prvi odstavek 151. člena tega zakona,
se na podlagi ZDoh izda odredba o valorizaciji zneskov za
odmero dohodnine za leto 2004.
153. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005
dalje, razen določbe 145. člena tega zakona, ki se uporablja
od 1. maja 2004 dalje in določbe 148. člena tega zakona, ki se
uporablja od dneva uveljavitve tega zakona dalje.
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-1A (Uradni list RS, št. 80/04) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005
dalje.
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-1B (Uradni list RS, št. 139/04) vsebuje
naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005
dalje.

515.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
(uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb, ki obsega:
– Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1
(Uradni list RS, št. 40/04 z dne 20. 4. 2004),
– Zakon o davčnem postopku – ZDavP-1 (Uradni list RS,
št. 54/04 z dne 20. 5. 2004),
– Popravek Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
– ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 70/04 z dne 28. 6. 2004) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku
od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1A (Uradni list RS, št.
139/04 z dne 28. 12. 2004).
Št. 435-01/90-3/60
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 77-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZDDPO-1-UPB1)
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost
plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb.
2. člen
(pripadnost davka)
Davek od dohodkov pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek) po tem zakonu je prihodek državnega proračuna.
II. ZAVEZANEC ZA DAVEK IN DAVČNA OBVEZNOST
3. člen
(zavezanec za davek)
(1) Zavezanec oziroma zavezanka za davek je pravna
oseba domačega in tujega prava (v nadaljnjem besedilu:
zavezanec).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je zavezanec
tudi združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino.
(3) Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije niso zavezanci, če s tem zakonom
ni določeno drugače.
4. člen
(obseg davčne obveznosti)
(1) Rezident oziroma rezidentka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: rezident) je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: Slovenija), in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir
izven Slovenije.
(2) Nerezident oziroma nerezidentka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nerezident) je zavezan za davek od vseh
dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji v skladu z 8. členom
tega zakona, in sicer:
1. dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji; in
2. drugih dohodkov.
5. člen
(rezident in nerezident)
(1) Zavezanec je rezident Slovenije, če izpolnjuje vsaj
enega izmed naslednjih pogojev:
1. ima sedež v Sloveniji,
2. ima kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji.
(2) Zavezanec je nerezident Slovenije, če ne izpolnjuje
vsaj enega od pogojev iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(poslovna enota nerezidenta)
(1) Poslovna enota nerezidenta po tem zakonu je kraj
poslovanja, to je kraj, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja aktivnosti v Sloveniji.
(2) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje zlasti:
1. pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik,
kamnolom ali drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo
naravni viri;
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2. gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve
ali nadzor ali svetovanje v zvezi z njimi, če aktivnosti trajajo dlje kot šest mesecev.
(3) Za poslovno enoto nerezidenta se šteje tudi opravljanje storitev, vključno s svetovalnimi ali poslovodskimi
storitvami, če za isti ali povezan projekt opravljanje storitev
traja dlje kot 90 dni v kateremkoli obdobju zaporednih 12
mesecev.
(4) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava
tudi posrednik, ki deluje v imenu nerezidenta, v zvezi s
katerimikoli aktivnostmi za nerezidenta, če:
1. ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje
pogodb v imenu nerezidenta, razen če so aktivnosti posrednika omejene na tiste iz 7. člena tega zakona, zaradi
česar se ta kraj poslovanja ne bi štel za poslovno enoto
nerezidenta; ali
2. nima pooblastila iz 1. točke tega odstavka, vendar
običajno vzdržuje zaloge proizvodov ali trgovskega blaga,
iz katerih redno dostavlja to blago v imenu nerezidenta.
(5) Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava tudi
posrednik, ki v svojem imenu deluje za nerezidenta, v okviru svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s
splošnim pooblastilom ali katerikoli drug neodvisni posrednik, kadar deluje v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta
in se pogoji in okoliščine v poslovnih in ﬁnančnih razmerjih
med tem nerezidentom in tem posrednikom razlikujejo od
tistih, ki bi bili v razmerjih med nepovezanimi osebami.
(6) Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve
ali nadzor ali svetovanje v zvezi z njimi, ki trajajo dlje kot
šest mesecev, se šteje za poslovno enoto nerezidenta od
dneva začetka aktivnosti, vključno s pripravljalnimi deli.
7. člen
(kraj poslovanja, ki ni poslovna enota)
Kraj poslovanja se ne šteje za poslovno enoto nerezidenta, če nerezident:
1. uporablja prostore le za skladiščenje, razstavljanje
ali dostavo dobrin ali blaga, ki mu pripadajo;
2. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo,
le zaradi skladiščenja, razstavljanja ali dostave;
3. vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki mu pripadajo,
le zaradi predelave s strani druge osebe;
4. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi nakupa dobrin ali
blaga ali zbiranja informacij zase;
5. vzdržuje kraj poslovanja le zaradi opravljanja kakršnekoli druge aktivnosti pripravljalne ali pomožne narave
zase;
6. vzdržuje kraj poslovanja le za kakršnokoli kombinacijo aktivnosti, določenih v 1. do 5. točki tega člena, pod
pogojem, da je splošna aktivnost kraja poslovanja, ki je posledica te kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave.

so:

8. člen
(vir dohodkov)
(1) Dohodki po tem zakonu, ki imajo vir v Sloveniji,

1. dohodki od nepremičnin in pravic na nepremičninah, če gre za nepremičnine, ki se nahajajo v Sloveniji, in
dohodki iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se opravlja
na zemljiščih, ki se nahajajo v Sloveniji;
2. dohodki od izkoriščanja ali pravice do izkoriščanja
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva, ki
se nahajajo v Sloveniji;
3. dohodki od vrednostnih papirjev, ki jih izdajo gospodarske družbe, zadruge in druge oblike organiziranja,
ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije, ter
od deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih
oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji;
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4. dohodki nerezidenta, doseženi v poslovni enoti
tega nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji;
5. dividende, ki jih plača rezident Slovenije ali so mu
bile zaračunane;
6. obresti, ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bile
zaračunane;
7. dohodki od uporabe ali pravice uporabe avtorskih
pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in dohodki od drugih podobnih plačil,
ki jih izplača rezident Slovenije ali nerezident preko svoje
poslovne enote v Sloveniji ali so mu bili zaračunani;
8. dohodki od odsvojitve nepremičnin iz 1. in premoženja iz 2. točke tega odstavka;
9. dohodki od odsvojitve premičnin, ki se nahajajo v
Sloveniji;
10. dohodki od odsvojitve vrednostnih papirjev in lastniških deležev iz 3. točke tega odstavka;
11. dohodki od odsvojitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja poslovne enote nerezidenta v Sloveniji,
in dohodek iz odsvojitve take poslovne enote;
12. dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali
športnikov v Sloveniji, ki pripadajo drugi osebi;
13. vsak drug dohodek, pridobljen v Sloveniji;
14. vsak drug dohodek, ki ga je izplačal rezident
ali nerezident preko svoje poslovne enote, ali mu je bil
zaračunan.
(2) Dohodek iz 8. točke prvega odstavka tega člena je
tudi dohodek od odsvojitve lastniških deležev in pravic iz
lastniških deležev v družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot polovico vrednosti izhaja posredno
ali neposredno iz nepremičnin in pravic na nepremičninah,
ki se nahajajo v Sloveniji.
(3) Če Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in
Banka Slovenije izplačujejo ali so jim bili zaračunani dohodki iz prvega odstavka tega člena, se štejejo za rezidenta.
(4) Dohodki po tem zakonu, ki nimajo vira v Sloveniji,
so dohodki z virom izven Slovenije.
III. OPROSTITVE
9. člen
(oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za
opravljanje nepridobitne dejavnosti)
(1) Zavezanec, kot zavod, društvo, ustanova, verska
skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, ne plača davka po tem zakonu, če:
1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za
opravljanje nepridobitne dejavnosti, in
2. ima v vsem davčnem obdobju ﬁnančno in materialno poslovanje in akte v zvezi s tem, zlasti svoj temeljni
akt, usklajeno z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev oziroma delovanje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, plača zavezanec iz prvega odstavka tega člena davek po tem zakonu
od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
(3) Zavezanec izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega
odstavka tega člena zlasti, če:
1. uporablja presežke prihodkov nad odhodki;
2. zmanjšuje ustanovitveno premoženje;
3. izplačuje plače;
4. nagrajuje člane uprave in izkazuje stroške poslovanja;
5. nalaga prosta sredstva;
6. ravna z ostankom premoženja pri prenehanju
v skladu z določbami zakona, ki ureja njegovo ustanovitev
oziroma delovanje.
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IV. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNO OBDOBJE
10. člen
(predmet in obdobje obdavčitve)
(1) Z davkom so obdavčeni dohodki zavezanca, določeni
s tem zakonom, v davčnem obdobju, ki je koledarsko leto.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, davčni
zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje
enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, pri čemer davčno obdobje ne sme presegati
obdobja 12 mesecev.
(3) Davčni zavezanec iz drugega odstavka tega člena
mora o izbiri obvestiti davčni organ. Izbranega davčnega
obdobja davčni zavezanec ne sme spreminjati sedem let.
V. DAVČNA OSNOVA
1. Splošne določbe
11. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za davek rezidenta in nerezidenta za aktivnost, ki jo opravlja v poslovni enoti ali preko poslovne enote
v Sloveniji, je dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami
tega zakona.
(2) Dobiček je presežek prihodkov nad odhodki, ki so
določeni s tem zakonom.
(3) Če ta zakon ne določa drugače, se za ugotavljanje
dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu
poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu
poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, na
podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi
standardi.
(4) Prihodki in odhodki se priznajo glede na čas nastanka.
(5) Osnova za davčni odtegljaj od dohodkov, navedenih v 68. členu tega zakona, je vsak posamezen dohodek.
12. člen
(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva,
vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar
prihodki najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem cen
takih ali primerljivih sredstev ali storitev, ki se v primerljivih
okoliščinah dosežejo ali bi se dosegle na trgu med nepovezanimi osebami (v nadaljnjem besedilu: primerljive tržne
cene).
(2) Pri ugotavljanju odhodkov zavezanca se upoštevajo transferne cene s povezanimi osebami za sredstva,
vključno z neopredmetenimi sredstvi, ter storitve, vendar
odhodki največ do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen.
(3) Primerljive tržne cene iz prvega in drugega odstavka tega člena se določijo z eno od naslednjih metod ali
s kakršno koli kombinacijo naslednjih metod:
1. metodo primerljivih prostih cen;
2. metodo preprodajnih cen;
3. metodo dodatka na stroške;
4. metodo porazdelitve dobička;
5. metodo stopnje čistega dobička;
ali katerokoli drugo metodo.
(4) Za povezani osebi se štejeta zavezanec rezident in
pravna oseba ali oseba brez pravne osebnosti, ki ni rezident
(v nadaljnjem besedilu: tuja oseba), ki sta povezani tako, da
je rezident neposredno ali posredno udeležen v upravljanju,
nadzoru ali kapitalu tuje osebe, ali je tuja oseba neposredno
ali posredno udeležena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu
rezidenta, ali je ista oseba neposredno ali posredno ude-

Uradni list Republike Slovenije
ležena v upravljanju, nadzoru ali kapitalu rezidenta in tuje
osebe ali dveh rezidentov.
(5) Osebi po četrtem odstavku tega člena se štejeta
za povezani, če:
1. ima zavezanec rezident neposredno ali posredno v
lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v
kapitalu ali glasovalnih pravic v tuji osebi; ali
2. ima tuja oseba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu
ali glasovalnih pravic v rezidentu; ali
3. ima ista pravna oseba hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali
deležev ali glasovalnih pravic v rezidentu in tuji osebi ali
dveh rezidentih; ali
4. imajo iste ﬁzične osebe ali njihovi družinski člani
neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali
števila delnic ali deležev ali glasovalnih pravic ali so udeleženi v nadzoru ali upravljanju v rezidentu in tuji osebi ali
dveh rezidentih.
(6) Za družinske člane se po tem in po 13. členu tega
zakona štejejo zakonec oziroma oseba, s katero ﬁzična oseba
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, ki ima po zakonu,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, enake pravne
posledice kot zakonska zveza, brat ali sestra, neposredni
prednik ali posvojitelj ali neposredni potomec ali posvojenec.
(7) Minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu:
minister), pristojen za ﬁnance, podrobneje predpiše izvajanje tega člena.
13. člen
(davčna osnova pri poslovanju med povezanimi osebami
rezidenti)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za posle
med zavezancema rezidentoma, ki sta povezani osebi,
se davčna osnova ne povečuje oziroma zmanjša, če je
zmanjšanje oziroma povečanje davčne osnove pri enem
zavezancu enako povečanju oziroma zmanjšanju davčne
osnove pri drugem zavezancu glede na določen posel med
njima in takšno ugotavljanje prihodkov in odhodkov ne povzroči znižanja celotnega davčnega učinka.
(2) Za povezani osebi po prvem odstavku tega člena
se štejeta rezidenta, če sta neposredno ali posredno povezana v kapitalu, upravljanju ali nadzoru in eden vpliva ali
ima možnost vplivati na sprejemanje odločitev drugega, ali
če med rezidentom in drugo osebo obstajajo druga razmerja, ki se razlikujejo od razmerij med nepovezanimi osebami,
zlasti razmerje z osebo, ki ima ugodnejši davčni položaj, in
bi se posli opravili pod drugačnimi pogoji, če ugodnejšega
davčnega položaja ne bi bilo.
(3) Za povezani osebi iz drugega odstavka tega člena
se štejeta zlasti osebi, ki sta povezani v kapitalu, upravljanju ali nadzoru tako, da ima ena oseba neposredno ali
posredno v lasti najmanj 25% deležev ali delnic ali glasovalnih pravic v drugi osebi ali sta poslovno povezani ali če
sodelujejo v nadzornih telesih ali upravljanju iste osebe ali
njihovi družinski člani.
(4) Za osebo iz drugega odstavka tega člena, ki ima
ugodnejši davčni položaj, se zlasti šteje:
1. oseba, ki je oproščena plačevanja davka po tem
zakonu;
2. oseba, ki plačuje davek po stopnji, nižji od stopnje
iz 53. člena tega zakona (25%);
3. oseba, ki izkazuje davčno izgubo.
14. člen
(podatki v zvezi s povezanimi osebami po 12. in 13. členu
tega zakona)
(1) Zavezanec zagotavlja in hrani podatke o povezanih
osebah, poslovanju s temi osebami, vrsti uporabljenih metod za določanje primerljivih tržnih cen in razlogih za izbiro
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uporabljenih metod v obsegu, obliki in v roku v skladu z
zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Predlaganje podatkov iz prvega odstavka tega
člena davčnemu organu ter njihovo dajanje na razpolago v
času nadzora določa zakon, ki ureja davčni postopek.
15. člen
(obresti med povezanimi osebami)
(1) Pri ugotavljanju prihodkov se upoštevajo obračunane obresti na dana posojila od povezanih oseb, vendar
najmanj do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere.
(2) Pri ugotavljanju odhodkov se upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar
največ do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere.
(3) Priznano obrestno mero iz prvega in drugega odstavka tega člena določi in objavi minister, pristojen za
ﬁnance, pred začetkom davčnega obdobja, za katerega
se bo uporabljala, pri tem pa upošteva, da gre za obrestno
mero, ki se v primerljivih okoliščinah doseže ali bi se dosegla na trgu med nepovezanimi osebami.
16. člen
(rezervacije)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov se oblikovanje rezervacij ne
upošteva, razen če s tem zakonom ni določeno drugače.
(2) Odprava in poraba rezervacij se upošteva na način,
da se prihodki izvzemajo in odhodki priznavajo tako, da v
davčno osnovo niso ponovno vključeni prihodki in odhodki,
ki so predhodno povečevali davčno osnovo, razen če s tem
zakonom ni določeno drugače.
(3) Kot oblikovanje oziroma odprava in poraba rezervacij po prvem in drugem odstavku tega člena se obravnava
tudi njihov popravek na sedanjo vrednost izdatkov na koncu
obračunskega obdobja.
(4) Rezervacije, oblikovanje katerih se po tem zakonu prizna kot odhodek in se lahko odpravljajo kot nepotrebne v več
letih, se pri določanju davčne osnove vštevajo v davčno osnovo
kot prihodek v celoti v prvem letu odprave, in sicer največ do
višine predhodno priznanega odhodka za njihovo oblikovanje.
17. člen
(prevrednotenje)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove se odhodki prevrednotenja, ki je posledica spremembe kupne moči domače valute, ki se po slovenskih računovodskih standardih
opravi na koncu poslovnega leta pri kapitalu, ne priznajo.
(2) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki ni prevrednotenje iz prvega odstavka tega člena, razen odhodkov, nastalih
zaradi prevrednotenja dolgov, terjatev, ﬁnančnih naložb in
denarnih terjatev, kateri se po slovenskih računovodskih
standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega
tečaja, in odhodki zaradi uporabe kapitalske metode vrednotenja ﬁnančnih naložb, se ne priznajo. Odprava oslabitev
se upošteva na način, da se prihodki izvzemajo, tako da v
davčno osnovo niso vključeni, zato da se obdavčijo, če se
predhodna oslabitev ni upoštevala.
(3) Odhodki zaradi prevrednotenja, ki se po drugem
odstavku tega člena ne priznajo, se priznajo ob prodaji ali
drugačni odtujitvi sredstev in ob poravnavi ali drugačni odtujitvi dolgov.
2. Prihodki
18. člen
(izvzem prihodkov od udeležbe na dobičku)
(1) Pri določanju davčne osnove zavezanca, ki prejme
dividende oziroma druge deleže iz dobička (v nadaljnjem
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besedilu: prejemnik), se te dividende oziroma drugi deleži
iz dobička (v nadaljnjem besedilu: dividende) izvzemajo iz
davčne osnove, če:
1. je prejemnik udeležen v kapitalu oziroma pri upravljanju osebe, ki deli dobiček za dividende (v nadaljnjem
besedilu: izplačevalec) tako, da je imetnik poslovnega deleža, delnic ali glasovalnih pravic v višini najmanj 20%, in
2. znaša čas trajanja udeležbe v kapitalu oziroma pri
upravljanju izplačevalca v skladu s 1. točko tega odstavka
najmanj 24 mesecev, in
3. je izplačevalec zavezanec za davek, ter ni rezident
države, v primeru poslovne enote pa se ta ne nahaja v državi, z ugodnejšim davčnim okoljem, ki je za namene tega
člena država, v kateri je splošna, povprečna, nominalna
stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5%.
(2) Določbe prvega odstavka tega člena se za prejemnika nerezidenta uporabljajo, če je njegova udeležba
v kapitalu oziroma upravljanju osebe, ki deli dobiček,
povezana z aktivnostmi, ki jih nerezident opravlja v poslovni enoti v Sloveniji oziroma preko poslovne enote v
Sloveniji.
(3) Prejemnik, ki še ne izpolnjuje pogoja iz 2. točke
prvega odstavka tega člena, izpolnjuje pa druge pogoje
iz prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko izvzame
dividende iz davčne osnove po prvem ali drugem odstavku
tega člena pod pogojem, da izroči pristojnemu davčnemu
organu ustrezno bančno garancijo za znesek davka, ki bi
ga moral plačati, če jih ne bi izvzel. Davčni organ lahko
unovči garancijo, če se pogoj iz 2. točke prvega odstavka
tega člena ne izpolni. Garancija poteče z dnem, ko se pogoj iz 2. točke prvega odstavka tega člena izpolni.
(4) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prvega odstavka
tega člena izpolnjen, če je izplačevalec:
1. oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in
odvisne družbe iz različnih držav članic Evropske unije (v
nadaljnjem besedilu: EU), in jih določi minister, pristojen
za ﬁnance; in
2. je za davčne namene rezident v državi članici EU
v skladu s pravom te države in se v skladu z mednarodno
pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka,
sklenjene z državo nečlanico EU, ne šteje kot rezident
izven EU; in
3. je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
matične družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic
EU, in jih določi minister, pristojen za ﬁnance, kjer se za
zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima
možnost izbire obdavčitve.
(5) Pri določanju davčne osnove po prvem oziroma
drugem odstavku tega člena se odhodki, ki se nanašajo
na udeležbo, ne priznajo.
(6) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna
garancija banke s sedežem v Sloveniji ali v državi članici
EU, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na
prvi poziv pristojnega davčnega organa ter brez ugovorov,
davčnemu organu izplačala znesek davka iz tretjega odstavka tega člena, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve
pogoja glede časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko
prvega odstavka tega člena.
(7) Način izvajanja tega člena ureja zakon, ki ureja
davčni postopek.
19. člen
(izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti)
Pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena
tega zakona se prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti
izvzemajo iz davčne osnove.
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3. Odhodki

20. člen
(splošno)
(1) Za ugotavljanje dobička se priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem
zakonu.
(2) Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov,
so odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja,
da:
1. niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in
niso posledica opravljanja dejavnosti,
2. imajo značaj privatnosti,
3. niso skladni z običajno poslovno prakso.
(3) Odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso,
če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti
glede na pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi
dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov,
nastalih zaradi izrednih in nepogostih dogodkov, kot so
naravne nesreče ali zaradi drugih izrednih in nepogostih
dogodkov.
21. člen
(nepriznani odhodki)
(1) Kot odhodki se ne priznajo:
1. naložbe, zlasti za pridobitev in izboljšanje zemljišča,
pridobitev, izboljšanje, obnovo in rekonstrukcijo osnovnih
sredstev, ki povečujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev
oziroma zmanjšujejo popravek vrednosti osnovnih sredstev,
materialne pravice, delnice in deleže gospodarskih družb
ter druge ﬁnančne naložbe in druga sredstva;
2. delitev dobička, zlasti za dividende in druge dohodke, ki so po določbah tega zakona podobni dividendam,
rezerve iz dobička, nagrade upravi in članom nadzornega
sveta zavezanca, ki imajo naravo udeležbe v dobičku;
3. odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let;
4. rezervacije za kritje možnih izgub;
5. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje, primeroma za zabavo, oddih, šport in rekreacijo, vključno s
pripadajočim davkom na dodano vrednost;
6. stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;
7. kazni, ki jih izreče pristojni organ;
8. davki, in sicer:
a) davek, ki se pobira po tem zakonu;
b) davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost;
c) davki, ki jih je plačal družbenik kot ﬁzična oseba;
9. obresti;
a) od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev;
b) od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v državah z ugodnejšim davčnim okoljem, ki so
za namene te podtočke države, razen držav članic EU, v
katerih je splošna nominalna stopnja obdavčitve dobička
nižja od 12,5%;
10. podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi,
dane ﬁzičnim ali pravnim osebam zato, da nastane oziroma
ne nastane določen dogodek, ki drugače ne bi, primeroma,
da se hitreje ali ugodneje opravi ali se opusti določeno
dejanje;
11. donacije.
(2) Stroški iz 5. točke prvega odstavka tega člena so:
1. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje lastnikov in povezanih oseb, vključno s stroški sredstev v lasti
ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje
teh oseb;
2. stroški, ki se nanašajo na privatno življenje drugih
oseb, vključno s stroški sredstev v lasti ali najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje teh oseb;
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3. stroški ugodnosti, ki jih delavcem zagotavlja delodajalec (bonitete).
(3) Stroški iz 3. točke drugega odstavka tega člena so
zlasti stroški:
1. premij za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in drugih zavarovalnih premij;
2. danih, subvencioniranih ali s popustom prodanih
proizvodov oziroma storitev;
3. počitniških nastanitev in drugih nastanitev, ki niso
povezane z delom;
4. članarin poklicnim združenjem, razen če so potrebne za poslovanje in če so plačane za članstvo v združenjih,
v katerih delodajalec ne more biti član;
5. članarin in drugi stroški povezani z zabavo, oddihom, športom in rekreacijo in drugi stroški privatne rabe;
6. drugih ugodnosti, kot so zagotovitev parkirnega mesta, službene obleke, razen uniform.
(4) Stroški iz drugega odstavka tega člena se ne priznajo, če gre za brezplačno uporabo. Stroški iz 2. in 3. točke
drugega odstavka tega člena se priznajo, če se te storitve
oziroma ugodnosti plačujejo, vendar največ do višine takšnega plačila oziroma povračila. Stroški sredstev v lasti ali
najemu zavezanca, ki se nanašajo na privatno življenje,
nastali v času uporabe teh sredstev za privatno rabo, se ne
priznajo sorazmerno takšni rabi.
22. člen
(delno priznani odhodki)
Kot odhodki se priznajo v višini 50%:
1. stroški reprezentance,
2. stroški nadzornega sveta.
23. člen
(odpis terjatev)
Odpis terjatve se prizna kot odhodek, ko je odpis terjatve evidentiran v poslovnih knjigah, če:
1. je bil znesek terjatve že vključen v prihodke, in
2. so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila dolga.
24. člen
(odhodki zalog)
(1) Porabljene oziroma prodane zaloge se priznajo
kot odhodek v obračunanem znesku, vendar največ do
zneska, ki se ugotovi v skladu z izbrano metodo vrednotenja zalog.
(2) Zavezanec ne sme spreminjati izbrane metode
vrednotenja zalog najmanj pet let.
25. člen
(obresti od presežka posojil)
(1) Kot odhodek se ne priznajo obresti od posojil,
razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so
prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v
davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj
25% delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v
zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila
presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma
družbenika v kapitalu zavezanca (v nadaljnjem besedilu:
presežek posojil), ugotovljene glede na znesek in obdobje
trajanja presežka posojil v davčnem obdobju.
(2) Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem
odstavku tega člena se štejejo tudi posojila tretjih oseb, za
katera jamči ta delničar oziroma družbenik, in posojila banke, če so dana v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma
družbenika v tej banki.
(3) Znesek deleža delničarja oziroma družbenika v
kapitalu prejemnika posojila se določi za davčno obdobje
kot povprečje na podlagi stanja vplačanega kapitala, pre-
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nesenega čistega dobička in rezerv na zadnji dan vsakega
meseca v davčnem obdobju.
26. člen
(amortizacija)
(1) Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev se kot odhodek prizna v obračunanem znesku, vendar največ do zneska, obračunanega z uporabo metode enakomernega časovnega
amortiziranja ter najvišje letne amortizacijske stopnje, ki je
določena s tem zakonom.
(2) Amortizacija se obračunava posamično.
(3) Sredstva, ki se amortizirajo, ter pričetek obračunavanja amortizacije določajo predpisi in računovodski standardi.
(4) Najvišja letna amortizacijska stopnja po določbah
prvega odstavka tega člena znaša za:
1. gradbene objekte 5%,
2. opremo, vozila, razen za osebne avtomobile, in
mehanizacijo 25%,
3. osebne avtomobile 12,5%,
4. računalnike in računalniško opremo 50%,
5. večletne nasade 10%,
6. osnovno čredo 20%,
7. druga vlaganja 10%,
8. dobro ime 10%.
(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka
tega člena se pri opredmetenem osnovnem sredstvu, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta in katerega
posamična nabavna vrednost ne presega tolarske vrednosti
500 EUR, kot odhodek ob prenosu v uporabo prizna odpis
celotne nabavne vrednosti.
(6) Amortizacija dokončno amortiziranega sredstva se
ne prizna kot odhodek, tudi če se takšno sredstvo še naprej
uporablja za opravljanje dejavnosti.
(7) Če zavezanec pridobi staro oziroma rabljeno
opredmeteno osnovno sredstvo od povezane osebe, ki ni
rezident, se šteje, da je pridobljeno osnovno sredstvo že
dokončno amortizirano.
(8) Amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva,
ki ga zavezanec pridobi od osebe, ki ni rezident in se ne
šteje za povezano osebo po tem zakonu, se prizna kot
odhodek v znesku po prvem odstavku tega člena, če zavezanec dokaže, da opredmeteno osnovno sredstvo še ni
dokončno amortizirano.
27. člen
(rezervacije pri bankah in zavarovalnicah)
(1) Posebne rezervacije, ki jih mora oblikovati banka
glede posebnih tveganj, se priznajo banki kot odhodek v
obračunanih zneskih, vendar največ do višine, ki jo določa
zakon, ki ureja bančništvo.
(2) Zavarovalno tehnične rezervacije, ki jih mora zavarovalnica obvezno oblikovati v skladu z zakonom, ki ureja
zavarovalništvo, se pri zavarovalnici priznajo kot odhodek
v obračunanih zneskih, vendar največ do višine ali zgornje
meje v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.
28. člen
(plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo)
(1) Plače ter nadomestila plače za čas odsotnosti z
dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela delavcev se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu s kolektivnimi pogodbami na ravni
države.
(2) Plače ter nadomestila plače za čas odsotnosti z
dela zaradi izrabe letnega dopusta in zaradi drugih odsotnosti z dela poslovodnih delavcev, prokuristov in delavcev
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se priznajo kot od-
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hodek v obračunanem znesku v skladu z zakonom oziroma
s pogodbo o zaposlitvi s poslovodnimi osebami.
(3) Nagrade vajencem se priznajo kot odhodek v obračunanem znesku v skladu z zakonom.
(4) Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračila stroškov v
zvezi z delom, to so stroški prehrane med delom, prevoza
na delo in z dela, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno
življenje ter povračila stroškov na službenem potovanju,
to so:
1. dnevnica,
2. povračilo stroškov prevoza, vključno s povračilom
stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za
službene namene (kilometrina),
3. povračilo stroškov za prenočišče,
se kot odhodek priznajo do višine, ki jo določi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
4. Izguba
29. člen
(izguba in pokrivanje izgube)
(1) Izguba po tem zakonu je presežek odhodkov nad
prihodki, ki so določeni s tem zakonom.
(2) Izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih
davčnih obdobjih, če zakon ne določa drugače.
(3) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun izgub iz
preteklih davčnih obdobij, se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo starejšega datuma.
(4) Zmanjšanje davčne osnove zaradi izgub iz preteklih davčnih obdobij je dovoljeno največ do višine davčne
osnove davčnega obdobja.
(5) Če se v davčnem obdobju neposredno ali posredno
lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev
ali glasovalnih pravic zavezanca spremeni za več kot 25%
glede na njihovo vrednost ali število na začetku davčnega
obdobja ali na koncu preteklega davčnega obdobja, drugi
odstavek tega člena ne velja za izgube, ki so nastale v tem
in v preteklih davčnih obdobjih.
VI. OBDAVČITEV PRI PRENOSU DEJAVNOSTI,
ZAMENJAVAH KAPITALSKIH DELEŽEV, ZDRUŽITVAH
IN DELITVAH
1. Obdavčitev pri prenosu dejavnosti
30. člen
(prenos dejavnosti)
Za prenos dejavnosti po tem členu se šteje transakcija, s katero družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), ne da bi prenehala, prenese eno ali več dejavnosti na drugo že ustanovljeno družbo (v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za izdajo ali prenos
vrednostnih papirjev, ki predstavljajo deleže v kapitalu
družbe prejemnice, prenosni družbi. Za dejavnost po tem
členu se štejejo vsa sredstva in obveznosti, ki se pripišejo
delu družbe, ki z organizacijskega vidika predstavlja posebno poslovanje.
31. člen
(pravice)
Pri prenosu dejavnosti je:
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički
in izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti, ki pripadajo prenešeni dejavnosti ali dejavnostim,
2. družba prejemnica upravičena do:
a) prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala prenosna družba in se pripišejo prenešeni dejavnosti ali dejav-
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nostim, z upoštevanjem davčnih oprostitev in pogojev, ki bi
veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil izvršen;
b) prenosa izgub, ki se pripišejo prenešeni dejavnosti
ali dejavnostim, pod pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo,
če prenos ne bi bil izvršen.
32. člen
(pogoji)
(1) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 31. člena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali
rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, in sicer:
1. če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta Slovenije, za prenos dejavnosti v Sloveniji ali v državi
članici EU, ki ni Slovenija;
2. če je prenosna družba rezident države članice EU,
ki ni Slovenija, in je družba prejemnica rezident Slovenije,
za prenos dejavnosti, ki se nahaja(jo) v Sloveniji, če po prenosu prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve
in izgube ne pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice
izven Slovenije;
3. če je družba prejemnica rezident države članice EU,
ki ni Slovenija, in je prenosna družba rezident Slovenije ali
države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da po prenosu prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve
in izgube pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice v
Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, in jih določi minister, pristojen za ﬁnance;
2. ki je za namene obdavčitve rezident države članice
EU v skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident
izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju
dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z državo
nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za ﬁnance. Za zavezanca se ne šteje
družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
33. člen
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti)
(1) Prenosna družba iz 31. člena tega zakona ovrednoti prejete vrednostne papirje družbe prejemnice po tržni
ceni na dan prenosa.
(2) Družba prejemnica iz 31. člena tega zakona ovrednoti prevzeta sredstva in obveznosti po knjigovodski vrednosti, ki jo imajo pri prenosni družbi ob prenosu, amortizira
prenešena sredstva tako, kot bi se amortizirala pri prenosni
družbi, če prenos ne bi bil izvršen in prevzame pravice in
obveznosti prenosne družbe v zvezi s prenešenimi rezervami in rezervacijami.
34. člen
(posebna ureditev v primeru poslovne enote)
Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba
prejemnica rezident države članice EU, ki ni Slovenija, se
za prenos ene ali več dejavnosti, ki predstavljajo eno ali
več poslovnih enot, ki se nahajajo v državi članici EU, ki ni
Slovenija, 31. člen tega zakona ter 33. člen tega zakona
ne uporabljata, prenosna družba pa ima pravico do odbitka
davka, ki je posledica prenosa, ki bi ga ta država članica
EU zaračunala kot posledico tega prenosa, če ne bi bila
uveljavljena ureditev enotnega sistema obdavčenja, ki velja
za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU.
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35. člen
(dovoljenje)
(1) Prenosni družbi in družbi prejemnici se upravičenja
od 30. do 35. člena tega zakona priznajo na podlagi dovoljenja davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji po teh
členih in če prenosna družba obdrži prejete vrednostne
papirje družbe prejemnice za obdobje najmanj 36 mesecev
po prenosu dejavnosti.
(2) Če prenosna družba odsvoji prejete vrednostne
papirje pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena,
se šteje, da pogoj trajanja udeležbe ni izpolnjen, razen če
prenosna družba in družba prejemnica dokažeta, da glavni
namen ali eden glavnih namenov prenosa dejavnosti ni izogibanje davčnim obveznostim.
2. Obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev
36. člen
(zamenjava kapitalskih deležev)
(1) Za zamenjavo kapitalskih deležev se šteje transakcija, s katero pridobi družba (v nadaljnjem besedilu: družba
prevzemnica) vrednostne papirje druge družbe (v nadaljnjem besedilu: prevzeta družba) v zamenjavo za izdajo ali
prenos lastnih vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
novi vrednostni papirji) družbenikom prevzete družbe, v
zamenjavo za vrednostne papirje, ki jih imajo ti družbeniki
v prevzeti družbi (v nadaljnjem besedilu: prvotni vrednostni
papirji), pod pogojem, da ima po zamenjavi kapitalskih
deležev družba prevzemnica najmanj večino glasovalnih
pravic v prevzeti družbi ali najmanj 25% vrednosti kapitala
prevzete družbe. Prevzem, ki ga opravi prevzemna družba
preko priznane borze, se šteje kot en posel, če je izvršen
v obdobju šest mesecev. Priznana borza je borza, katere
organizator je polnopravni član svetovnega združenja borz
(World Federation of Exchanges – WFE oziroma Federation
Internationale des Bourses de valeurs – FIBV)
(2) Poleg izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev po
prvem odstavku tega člena lahko družba prevzemnica družbenikom prevzete družbe opravi plačilo v denarju do 10%
nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo v denarju se lahko
v celoti ali delno opravi manjšinskim družbenikom prevzete
družbe, namesto izdaje ali prenosa vrednostnih papirjev, toda
največ v višini 5% nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev.
37. člen
(upravičenja)
(1) Pri zamenjavi kapitalskih deležev je družbenik prevzete družbe v zvezi z zamenjavo kapitalskih deležev po 36.
do 40. členu tega zakona oproščen davka v zvezi z dobičkom ali izgubo, doseženo z odsvojitvijo prvotnih vrednostnih
papirjev, razen če prejme plačilo v denarju.
(2) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik zavezan
za davek glede na plačilo v denarju, pri čemer se doseženi
dobiček ali izguba v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu plačilu in tržni vrednosti novih vrednostnih papirjev.
38. člen
(pogoji)
(1) Družbenik ima pravico iz 37. člena tega zakona:
1. če sta družba prevzemnica in prevzeta družba rezidenta Slovenije in/ali rezidenta države članice EU, ki ni
Slovenija; in
2. če je družbenik rezident Slovenije ali ni rezident
Slovenije in je imetnik prvotnih in novih vrednostnih papirjev
preko poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
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1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja skupen
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom Slovenije, in jih določi minister, pristojen za ﬁnance;
2. ki je za davčne namene rezident države članice
EU v skladu s pravom te države članice in se ne šteje za
rezidenta izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z
državo nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za ﬁnance. Za zavezanca se ne šteje
družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
39. člen
(vrednotenje)
(1) Družbenik iz 38. člena tega zakona ovrednoti nove
vrednostne papirje po knjigovodski vrednosti, ki so jo imeli
prvotni vrednostni papirji pri njem v času zamenjave.
(2) Družba prevzemnica ovrednoti prejete vrednostne
papirje v prevzeti družbi po njihovi tržni vrednosti na dan
zamenjave.
40. člen
(dovoljenje)
Družbeniku, ki zamenja vrednostne papirje, se upravičenje po 36. do 40. členu tega zakona prizna na podlagi
dovoljenja, ki ga izda davčni organ, če so izpolnjeni pogoji
po 36. do 40. členu tega zakona.
3. Obdavčitev pri združitvah in delitvah
41. člen
(združitve in delitve)
(1) Za združitev se šteje transakcija, s katero:
1. ena ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese
vsa svoja sredstva in obveznosti na drugo obstoječo družbo
(v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo
za izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo
kapital družbe prejemnice, svojim družbenikom,
2. dve ali več družb (v nadaljnjem besedilu: prenosna
družba), pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenesejo
vsa svoja sredstva in obveznosti na družbo, ki jo ustanovijo
(v nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo
za izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo
kapital družbe prejemnice, svojim družbenikom.
(2) Za delitev se šteje transakcija, s katero:
1. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba),
pri prenehanju brez postopka likvidacije, prenese vsa svoja
sredstva in obveznosti na dve ali več obstoječih ali novoustanovljenih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe prejemnice), v zamenjavo za izdajo ali prenos vrednostnih
papirjev, ki predstavljajo kapital družb prejemnic, svojim
družbenikom, v sorazmernem deležu;
2. družba (v nadaljnjem besedilu: prenosna družba)
prenese eno ali več dejavnosti na družbo, ki jo ustanovi (v
nadaljnjem besedilu: družba prejemnica), v zamenjavo za
izdajo ali prenos vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital družbe prejemnice, ki jih pridobi prenosna družba sama
ali njeni družbeniki. Kot dejavnost se šteje celota sredstev
in obveznosti, ki se pripišejo delu družbe, ki z organizacijskega vidika predstavlja posebno poslovanje.
(3) Pri združitvi ali delitvi iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko družba prejemnica poleg izdaje ali
prenosa vrednostnih papirjev, opravi plačilo v denarju do
višine 10% nominalne vrednosti oziroma če te vrednosti
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ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev. Plačilo
v denarju se lahko v celoti ali delno opravi manjšinskim
družbenikom prenosne družbe namesto izdaje ali prenosa
vrednostnih papirjev, toda največ 5% nominalne vrednosti
oziroma če te vrednosti ni, računovodske vrednosti vrednostnih papirjev.
42. člen
(upravičenja)
Pri združitvah in delitvah je:
1. prenosna družba oproščena davka v zvezi z dobički in izgubami, ki nastanejo pri prenosu sredstev in obveznosti;
2. družba prejemnica upravičena:
a) do prenosa rezerv in rezervacij, ki jih je oblikovala
prenosna družba, ob upoštevanju davčnih oprostitev in
pogojev, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bil
izvršen;
b) do prenosa izgub prenosne družbe pod enakimi
pogoji, ki bi veljali za prenosno družbo, če prenos ne bi bil
izvršen;
c) do oprostitve davka v zvezi z dobički ali izgubami,
ki jih doseže ob prenehanju udeležbe v kapitalu prenosne
družbe, če ima udeležbo v kapitalu prenosne družbe.
43. člen
(pogoji)
(1) Prenosna družba in družba prejemnica imata pravice iz 42. člena tega zakona, če sta rezidenta Slovenije in/ali
rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, in sicer:
1. če sta prenosna družba in družba prejemnica rezidenta Slovenije, ne glede na to, ali se dejavnost prenosne
družbe opravlja v Sloveniji ali v državi članici EU, ki ni
Slovenija;
2. če je prenosna družba rezident države članice EU,
ki ni Slovenija in je družba prejemnica rezident Slovenije,
pod pogojem, da po združitvi ali delitvi prenešena sredstva,
obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube ne pripadajo poslovni enoti družbe prejemnice izven Slovenije;
3. če je družba prejemnica rezident države članice EU,
ki ni Slovenija in je prenosna družba rezident Slovenije ali
druge države članice EU, ki ni Slovenija, pod pogojem, da
po združitvi ali delitvi prenešena sredstva, obveznosti, rezervacije, rezerve in izgube pripadajo poslovni enoti družbe
prejemnice v Sloveniji.
(2) Za rezidenta države članice EU, ki ni Slovenija, se
šteje družba:
1. ki ima eno od oblik, za katere se uporablja enoten
sistem obdavčenja, ki velja za združitve, delitve, prenose
sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih
držav članic EU, razen oseb, ustanovljenih v skladu s pravom Slovenije, in jih določi minister, pristojen za ﬁnance;
2. ki je za davčne namene rezident države članice
EU v skladu s pravom te države članice in se ne šteje za
rezidenta izven EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjenega z
državo nečlanico; in
3. ki je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja enoten sistem obdavčenja, ki velja za
združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za ﬁnance. Za zavezanca se ne šteje
družba, ki je davka oproščena ali ima možnost izbire.
44. člen
(vrednotenje in prevzem pravic in obveznosti)
Družba prejemnica:
1. ovrednoti prenešena sredstva in obveznosti po njihovi knjigovodski vrednosti pri prenosni družbi ob združitvi
ali delitvi;
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2. amortizira prenešena poslovna sredstva tako, kot bi se
amortizirala pri prenosni družbi;
3. prevzame pravice in obveznosti prenosne družbe v
zvezi s prenešenimi rezervacijami in rezervami.
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VII. DAVČNE OLAJŠAVE

v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško
opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če
gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna
sredstva v Sloveniji.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja dodatno zmanjšanje
davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo za raziskave in razvoj, ki jo na predlog Agencije na
področju raziskovalne dejavnosti in Agencije na področju
tehnološkega razvoja, ki sta ustanovljeni po zakonu, ki
ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, določi minister,
pristojen za znanost, ob soglasju ministra, pristojnega za
ﬁnance, pri tem pa se upošteva, da gre za opremo, ki se
uporablja za ustvarjalno delo, opravljano na sistematični
podlagi z namenom povečanja znanja ter uporabo tega
znanja za razvoj, vendar največ v višini davčne osnove,
če gre za investicije v opremo v Sloveniji.
(3) V primeru ﬁnančnega najema lahko uveljavlja
zmanjšanje davčne osnove po prvem in drugem odstavku
tega člena zavezanec, ki opredmeteno osnovno sredstvo
pridobi na podlagi ﬁnančnega najema.
(4) Zavezanec, ki koristi davčno olajšavo po prvem,
drugem in tretjem odstavku tega člena, ne sme razporejati
dobička za udeležbo v dobičku pred potekom treh davčnih
obdobij po davčnem obdobju, za katero je izkoristil davčno
olajšavo. Če zavezanec razporedi dobiček za udeležbo v
dobičku pred potekom treh davčnih obdobij po davčnem
obdobju, za katero je izkoristil davčno olajšavo, mora
za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno
osnovo v obdobju razporeditve dobička za udeležbo v
dobičku.
(5) Če zavezanec proda oziroma odtuji ali prenese
izven Slovenije opredmeteno osnovno sredstvo oziroma
neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po prvem in drugem odstavku tega
člena, prej kot v treh letih po letu, za katerega je izkoristil
davčno olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati
davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve
ali prenosa sredstva. Za odtujitev sredstva po tem členu
se šteje tudi prenehanje zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma likvidacijo pa začetek stečajnega postopka
oziroma postopka likvidacije. Za odtujitev sredstva se ne
šteje, če gre za prenos dejavnosti, zamenjavo kapitalskih
deležev, združitve in delitve v skladu s 30. do 48. členom
tega zakona.
(6) V primeru ﬁnančnega najema se določba petega
odstavka tega člena uporablja tudi, če najemojemalec
izgubi pravico uporabe opredmetenega osnovnega sredstva.
(7) Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu v davčnem obdobju zmanjšuje davčno
osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih. V tem primeru
se za tek roka treh let iz petega odstavka tega člena šteje, da je olajšavo izkoristil v obdobju, ko je ni izkoristil ali
jo je delno izkoristil, ker ni imel ali ni imel dovolj davčne
osnove.
(8) Pri zmanjšanju davčne osnove na račun neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij
se davčna osnova najprej zmanjša za neizkoriščen del
davčne olajšave starejšega datuma.
(9) Zmanjšanje davčne osnove zaradi neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij
je dovoljeno največ do višine davčne osnove davčnega
obdobja.

49. člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo, razen

50. člen
(olajšava za zaposlovanje)
(1) Zavezanec, ki v davčnem obdobju za nedoločen
čas in najmanj za dve leti zaposli pripravnika ali drugega

45. člen
(posebne določbe)
(1) Če je prenosna družba rezident Slovenije in je družba
prejemnica rezident države članice EU, ki ni Slovenija in združitev ali delitev vključuje prenos dejavnosti, ki predstavlja poslovno enoto v državi članici EU, ki ni Slovenija, se ne uporablja 1.
točka 42. člena, 1. in 2. točka 44. člena in 46. člen tega zakona,
prenosna družba pa je upravičena do odbitka davka, ki izvira
iz združitve ali delitve, ki bi ga država članica EU zaračunala
zaradi združitve ali delitve, če ne bi bila uveljavljena ureditev
enotnega sistema obdavčenja, ki velja za združitve, delitve,
prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz
različnih držav članic EU.
(2) Družbenik prenosne družbe iz 1. točke 42. člena tega
zakona, ki pri združitvi ali delitvi zamenja vrednostne papirje v
prenosni družbi za vrednostne papirje v družbi prejemnici, ni
zavezanec za davek v zvezi z dobičkom ali izgubo, ki nastane
ob odsvojitvi vrednostnih papirjev prenosne družbe, razen če
prejme plačilo v denarju, in sicer:
1. če je družbenik rezident Slovenije; ali
2. če družbenik ni rezident Slovenije in je imetnik vrednostnih papirjev v prenosni družbi in družbi prejemnici preko
poslovne enote, ki jo ima v Sloveniji.
(3) Če prejme plačilo v denarju, je družbenik iz drugega
odstavka tega člena zavezan za davek glede na plačilo v
denarju, pri čemer se dobiček ali izguba, ki nastane v zvezi z
vrednostnimi papirji prenosne družbe, v sorazmernem delu pripiše gotovinskemu plačilu in tržni vrednosti vrednostnih papirjev
družbe prejemnice. Družbenik ovrednoti prejete vrednostne papirje družbe prejemnice po knjigovodski vrednosti vrednostnih
papirjev prenosne družbe v času združitve ali delitve.
46. člen
(uporaba določb 41. do 47. člena tega zakona)
Določbe 41. do 47. člena tega zakona, ki se uporabljajo za
prenosno družbo ali družbo prejemnico, se smiselno uporabljajo
tudi za dve ali več prenosnih družb oziroma dve ali več družb
prejemnic.
47. člen
(dovoljenje)
Prenosni družbi, družbi prejemnici in družbeniku prenosne
družbe se upravičenja po 41. do 47. členu tega zakona priznajo
na podlagi dovoljenja, ki ga izda davčni organ, če so izpolnjeni
pogoji po 41. do 47. členu tega zakona.
4. Skupna določba
48. člen
(uporaba določb 30. do 47. člena tega zakona)
Za obdavčitev pri prenosu dejavnosti, obdavčitev pri zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitev pri združitvah in delitvah
po 30. do 47. členu tega zakona, se določbe o prenosih vrednostnih papirjev, ki predstavljajo delež v kapitalu, uporabljajo
tudi za družbe, kot na primer družbe z omejeno odgovornostjo,
pri katerih kapitala ne predstavljajo vrednostni papirji.
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delavca, ki prvič sklene delovno razmerje, ali delavca,
ki je bil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 12
mesecev prijavljen pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove
v višini 30% plače tega delavca, in sicer največ za prvih
12 mesecev zaposlitve teh oseb, vendar največ v višini
davčne osnove.
(2) Zavezanec, gospodarska družba, ki v davčnem
obdobju za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposli
osebo, ki ima doktorat znanosti in pred tem ni bila zaposlena v gospodarski družbi, lahko uveljavlja zmanjšanje
davčne osnove v višini 30% plače te osebe, in sicer največ
za prvih 12 mesecev zaposlitve teh oseb, vendar največ
v višini davčne osnove. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo po prvem odstavku tega člena.
(3) Če zavezanec odpove pogodbo o zaposlitvi osebi
iz prvega odstavka, razen če ta sama odpove pogodbo
o zaposlitvi, prej kot v dveh letih od zaposlitve te osebe,
mora za znesek izkoriščene olajšave po prvem odstavku
povečati davčno osnovo, in sicer v davčnem obdobju,
v katerem je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana. Če
se pogodba o zaposlitvi osebe iz drugega odstavka tega
člena odpove ali preneha veljati s sporazumno razveljavitvijo prej kot v dveh letih od zaposlitve te osebe, mora
zavezanec za znesek izkoriščene olajšave po drugem
odstavku tega člena povečati davčno osnovo, in sicer v
davčnem obdobju, v katerem je bila pogodba o zaposlitvi
odpovedana oziroma razveljavljena.
(4) Zavezanec, ki zaposluje invalida, po zakonu, ki
ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov,
lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 50%
plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove, zavezanec, ki zaposluje invalidno osebo s 100% telesno
okvaro in gluho osebo, pa v višini 70% plač te osebe,
vendar največ v višini davčne osnove. Olajšava po tem
odstavku se izključuje z olajšavo po prvem in drugem odstavku tega člena.
(5) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz četrtega odstavka tega člena nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri
istem delodajalcu po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70% plač za te osebe, vendar
največ v višini davčne osnove. Za namene tega odstavka
se osebe iz tega odstavka vštevajo v kvoto po datumu
sklenitve pogodbe o zaposlitvi, in sicer se najprej vštevajo
tiste osebe s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Olajšava po tem odstavku se izključuje z olajšavo
po prvem, drugem in četrtem odstavku tega člena.
51. člen
(olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje)
Zavezanec – delodajalec, ki ﬁnancira pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjuje pogoje iz 302.
do 305. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno
besedilo), lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih delno ali v celoti plača v korist delojemalcev
– zavarovancev, izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici EU po pokojninskem
načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu
s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za leto, v katerem so bile premije
plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
delojemalca – zavarovanca in ne več kot 549.400 tolarjev
letno, vendar največ do višine davčne osnove davčnega
obdobja. Glede valorizacije premije in načina objave valo-
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riziranih zneskov premije, se uporabljajo določbe zakona,
ki ureja dohodnino.
52. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne
osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne,
športne, kulturne, ekološke in religiozne namene, in sicer le
za takšna izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih
predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti,
do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne
osnove davčnega obdobja.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim
strankam in reprezentativnim sindikatom, vendar največ do
zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne
osnove davčnega obdobja.
(3) Za znesek, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka tega člena
in za znesek, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na
zaposlenega pri zavezancu iz drugega odstavka tega člena,
se šteje znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.
VIII. DAVČNA STOPNJA
53. člen
(splošna stopnja)
Davek se plačuje po stopnji 25% od davčne osnove.
54. člen
(posebna stopnja)
(1) Investicijski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki
so ustanovljeni po zakonu, ki ureja investicijske sklade in
družbe za upravljanje, plačujejo davek v davčnem obdobju
po stopnji 0% od davčne osnove, če do 30. novembra tega
obdobja razdelijo najmanj 90% poslovnega dobička prejšnjega davčnega obdobja.
(2) Pokojninski skladi, obdavčeni po tem zakonu, ki so
ustanovljeni po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, plačujejo davek po stopnji 0% od davčne
osnove.
(3) Zavarovalnice, ki lahko izvajajo pokojninski načrt
v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo od dejavnosti izvajanja pokojninskega
načrta davek po stopnji 0% od davčne osnove, če sestavijo
ločen davčni obračun samo za ta pokojninski načrt.
IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV
REZIDENTA IZ VIROV IZVEN SLOVENIJE
55. člen
(odbitek tujega davka)
Rezident lahko od obveznosti za plačilo davka po
davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje
znesek, ki je enak davku, ki ustreza davku po tem zakonu,
ki ga je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji davek) na dohodek iz virov izven Slovenije (v nadaljnjem besedilu: tuji dohodek), ki je vključen v
njegovo davčno osnovo.
56. člen
(omejitev odbitka tujega davka)
(1) Odbitek iz 55. člena tega zakona ne sme preseči
nižjega od:
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1. zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen
in dejansko plačan; ali
2. zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen.
(2) Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka z drugo
državo, se za končen tuji davek na dohodke iz te države
šteje znesek tujega davka, izračunan po stopnji, določeni v
mednarodni pogodbi.
(3) Zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena
se računata po posameznih državah, v katerih imajo tuji dohodki svoj vir, in sicer za vsako državo posebej.
57. člen
(dokazila v zvezi z odbitkom)
(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek po 55. členu tega
zakona, zagotavlja dokazila, ki vsebujejo podatke glede
davčne obveznosti izven Slovenije, o znesku davka od
tujih dohodkov, osnovi za plačilo davka in znesku davka,
ki je bil plačan.
(2) Način predložitve dokazil in njihova vsebina sta
določena z zakonom, ki ureja davčni postopek.
58. člen
(sprememba odbitka)
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka,
spremeni odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do
spremembe prišlo, povečati davek in sicer za znesek, enak
razliki med priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil možen,
če bi se sprememba upoštevala.
59. člen
(prenašanje presežka odbitka)
Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka 56. člena
tega zakona višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka
istega člena (presežek odbitka), se razlika ne more prenašati med državami ali uveljavljati kot odbitek v naslednjih ali
preteklih davčnih obdobjih.
60. člen
(nižji odbitek)
(1) Če je znesek davka po tem zakonu nižji od vsakega posameznega zneska iz 1. in 2. točke prvega odstavka
56. člena tega zakona, je najvišji možen odbitek odbitek v
višini zneska davka.
(2) Odbitek, ki presega znesek davka, se ne prenaša
v naslednja ali pretekla davčna obdobja.
X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
1. Obveznost plačevanja davka
61. člen
(obveznost obračunavanja in plačevanja davka)
Zavezanec sam izračuna in plača davek.
62. člen
(obveznost akontacij davka)
(1) Od dohodkov zavezanca, določenih s tem zakonom, se med davčnim obdobjem plačuje akontacija davka,
če ni s tem zakonom ali zakonom, ki ureja davčni postopek,
drugače določeno.
(2) Akontacija davka se določi, izračuna in plača v rokih in na način, določen s tem zakonom oziroma zakonom,
ki ureja davčni postopek.
(3) Za plačano akontacijo davka se rezidentu in nerezidentu od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v

Uradni list Republike Slovenije
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, zmanjša
obveznost za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje na način, določen s tem zakonom
oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.
2. Obdavčenje v skupini
63. člen
(obdavčenje skupine)
(1) Davčna obveznost se lahko ugotovi na podlagi obdavčenja skupine.
(2) Pri obdavčenju skupine se dobiček in izguba davčnega obdobja, za katerega se ugotavlja davčna obveznost,
ugotovljena v skladu s tem zakonom v posamičnih davčnih
obračunih članov skupine, seštejeta.
64. člen
(skupina)
(1) Skupino po tem zakonu oblikujeta dva zavezanca, ki:
1. sta oba rezidenta Slovenije; in
2. če enemu (v nadaljnjem besedilu: glavni zavezanec)
pripadajo neposredno vsi deleži v kapitalu drugega zavezanca (v nadaljnjem besedilu: podrejeni zavezanec).
(2) Zavezanci, za katere velja oprostitev po 9. členu
tega zakona, ne morejo biti člani skupine.
65. člen
(pogoji za obdavčenje v skupini)
Skupina se oblikuje najmanj za obdobje treh let, če:
1. oba člana skupine sestavljata računovodske izkaze
in letno poročilo za poslovno obdobje, ki je enako davčnemu
obdobju; in
2. če imata člana skupine za obdobje najmanj 36 mesecev med seboj sklenjeno podjetniško pogodbo v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, po kateri mora
podrejeni zavezanec prenesti ves svoj dobiček glavnemu
zavezancu, glavni zavezanec pa mora pokrivati izgubo podrejenega zavezanca.
66. člen
(začetek in prenehanje obdavčenja v skupini)
(1) Obdavčenje v skupini se prične izvajati z začetkom
davčnega obdobja po letu, v katerem je bilo izdano dovoljenje za obdavčenje v skupini. Dovoljenje z učinkom za
nazaj ni dopustno.
(2) Obdavčenje v skupini preneha:
1. s potekom obdobja, za katero je bilo izdano dovoljenje, če skupina ne zaprosi za dovoljenje za nadaljnje obdobje ali če zaprosi in ji dovoljenje za obdavčenje v skupini
za naslednje obdobje ni izdano, ali
2. če člani skupine ne izpolnjujejo več pogojev po tem
zakonu za obdavčenje v skupini; ali
3. pri združitvi glavnega in podrejenega zavezanca ali
pri združitvah kateregakoli člana skupine s tretjo osebo; ali
4. če se nad glavnim oziroma podrejenim zavezancem
začne postopek likvidacije ali stečaja; ali
5. če se pogodba iz 2. točke 65. člena tega zakona
ne uresničuje.
(3) V primerih iz 2., 3., 4. in 5. točke drugega odstavka
tega člena se davčna obveznost, ugotovljena v skupinskem
davčnem obračunu, odpravi in se uveljavi posamična obveznost članov skupine, kot da skupinskega obdavčenja
ne bi bilo.
67. člen
(izgube pri obdavčenju v skupini)
(1) Izgub članov skupine, ki so vključene v obdavčenje
v skupini, ni mogoče pokrivati na drug način.
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(2) Na začetku obdavčenja v skupini se vsaka izguba
članov skupine, ugotovljena v skladu s tem zakonom, ki še
ni bila pokrita, zmanjša na nič (0).
XI. OBDAVČITEV DOHODKOV Z VIROM V SLOVENIJI
68. člen
(davčni odtegljaj)
(1) Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji
25% od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in podobnih dohodkov, razdeljenih preko poslovne
enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v
Sloveniji, in sicer od:
1. dividend in podobnih dohodkov iz 72. člena tega
zakona;
2. obresti, razen obresti:
a) od kreditov, ki jih najema, in vrednostnih papirjev, ki
jih izdaja Slovenija;
b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih
papirjev s strani pooblaščene institucije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje in ﬁnanciranje mednarodnih
gospodarskih poslov, za katera po navedenem zakonu daje
poroštvo Slovenija;
c) od kreditov, ki jih najemajo banke od drugih bank;
3. plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih
pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov;
4. plačil za zakup;
5. plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi.
(2) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega odstavka tega člena plačanih:
1. Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji;
2. Banki Slovenije;
3. zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo
davčno številko;
4. zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od
dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v poslovni enoti ali
preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči
svojo davčno številko, če gre za dohodke, plačane tej poslovni enoti.
(3) (prenehal veljati z ZDavP-1)
69. člen
(obdavčenje, ki velja za matične družbe in odvisne družbe
iz različnih držav članic EU)
(1) Davka se ne odtegne od plačil dividend in dohodkov, podobnih dividendam, ki se razdelijo osebam, ki
imajo eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem
obdavčenja, ki velja za matične družbe in odvisne družbe
iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen
za ﬁnance, če:
1. ima prejemnik najmanj 20% vrednosti ali števila
delnic ali deležev v delniškem kapitalu, osnovnem kapitalu
ali glasovalnih pravicah osebe, ki deli dobiček;
2. traja najnižja udeležba iz 1. točke tega odstavka
najmanj 24 mesecev; in je
3. prejemnik:
a) oseba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične družbe in
odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi
minister, pristojen za ﬁnance;
b) za davčne namene rezident v državi članici EU v
skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico; in
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c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi
se uporablja skupen sistem obdavčenja, ki velja za matične
družbe in odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za ﬁnance, kjer se za zavezanca
ne šteje družba, ki je davka oproščena ali ima možnost
izbire.
(2) Dividenda, ki je izplačana osebi, ki še ne izpolnjuje
pogoja 24 mesecev po 2. točki prvega odstavka tega člena,
sicer pa izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena,
se lahko izplača brez odtegljaja davka, če izplačevalec
dividende ali posrednik, za zavarovanje izpolnitve morebitne davčne obveznosti, izroči ustrezno bančno garancijo
pristojnemu davčnemu organu. Znesek bančne garancije
je znesek davka, izračunan od osnove, ki je enaka znesku
dividende, izračunane na podlagi preračunane stopnje.
(3) Pristojni davčni organ lahko unovči garancijo, če
prejemnik dividende ni razpolagal 24 mesecev z najnižjo
udeležbo iz 1. točke prvega odstavka tega člena. Garancija poteče s potekom 24 mesecev razpolaganja z najnižjo
udeležbo.
(4) Za ustrezno bančno garancijo se šteje bančna
garancija banke s sedežem v Sloveniji ali v državi članici
EU, s katero se banka nepreklicno zavezuje, da bo na prvi
poziv pristojnega davčnega organa ter brez ugovorov, na
poseben račun davčnega organa izplačala vsoto iz drugega
odstavka tega člena, z rokom veljavnosti do dneva izpolnitve pogoja glede časa trajanja udeležbe v skladu z 2. točko
prvega odstavka tega člena.
70. člen
(obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami
iz različnih držav članic EU)
(1) Davka se ne odtegne od plačil obresti in plačil za
uporabo premoženjskih pravic družbam, ki imajo eno od oblik, za katere se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki
velja za povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih
določi minister, pristojen za ﬁnance, če, v času plačila,:
1. so obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic
izplačane upravičenemu lastniku, ki je družba države članice EU, ki ni Slovenija, ali poslovna enota družbe države
članice EU, ki se nahaja v drugi državi članici EU;
2. sta plačnik in upravičeni lastnik povezana tako, da:
a) je plačnik neposredno najmanj 25% udeležen v
kapitalu upravičenega lastnika, ali
b) je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25% udeležen v kapitalu plačnika;
c) je ista družba neposredno najmanj 25% udeležena
v kapitalu plačnika in upravičenega lastnika,
pri tem pa gre za udeležbo med družbami iz držav članic
EU;
3. traja najnižja udeležba iz 2. točke tega odstavka
najmanj 24 mesecev; in je
4. plačnik ali upravičeni lastnik:
a) družba, ki ima eno od oblik, za katere se uporablja
skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili
uporabe premoženjskih pravic, ki velja za povezane družbe
iz različnih držav članic EU, in jih določi minister, pristojen
za ﬁnance;
b) za davčne namene rezident v državi članici EU v
skladu s pravom te države in se ne šteje kot rezident izven
EU v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega
obdavčevanja dohodka, sklenjene z državo nečlanico EU;
in
c) je zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi
se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili
obresti in plačili uporabe premoženjskih pravic, ki velja za
povezane družbe iz različnih držav članic EU, in jih določi
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minister, pristojen za ﬁnance, kjer se za zavezanca ne šteje
družba, ki je davka oproščena, ali za davek, ki je istoveten
ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali nadomesti
obstoječi davek.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja
samo za znesek obresti po drugem odstavku 15. člena tega
zakona in znesek plačil uporabe premoženjskih pravic po
drugem odstavku 12. člena tega zakona.
(3) Poslovna enota se šteje za plačnika obresti in plačil
uporabe premoženjskih pravic po tem členu, če so te obresti
in plačila uporabe premoženjskih pravic zanjo odhodek po
tem zakonu.
(4) Upravičeni lastnik obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic iz prvega odstavka tega člena je družba
države članice EU, ki ni Slovenija, ki je prejemnik teh obresti
in plačil uporabe premoženjskih pravic v svojo korist. Ne
šteje se za upravičenega lastnika posrednik za drugo osebo, kot predstavnik, pooblaščenec ali pooblaščen podpisnik
(zastopnik).
(5) Poslovna enota se šteje za upravičenega lastnika
obresti in plačil uporabe premoženjskih pravic, če:
a) je terjatev, pravica ali uporaba informacije, v zvezi s
katerimi nastanejo obresti ali plačila uporabe premoženjskih
pravic, dejansko povezana s to poslovno enoto; in
b) obresti ali plačila uporabe premoženjskih pravic predstavljajo dohodek, za katerega je ta poslovna enota v državi
članici EU, v kateri se nahaja, zavezanec za enega od davkov, v zvezi s katerimi se uporablja skupen sistem obdavčenja v zvezi s plačili obresti in plačili uporabe premoženjskih
pravic, ki velja za povezane družbe iz različnih držav članic
EU, in jih določi minister, pristojen za ﬁnance, kjer se za zavezanca ne šteje družba, ki je davka oproščena, ali za davek,
ki je istoveten ali bistveno podoben in je dodatno uveden ali
nadomesti obstoječi davek.
(6) Kadar se poslovna enota družbe države članice EU
šteje za plačnika ali upravičenega lastnika za obresti in plačila
uporabe premoženjskih pravic, se noben drug del te družbe ne
šteje kot plačnik ali upravičeni lastnik za te obresti in ta plačila
uporabe premoženjskih pravic za namene tega člena.
(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za plačila
obresti in plačila uporabe premoženjskih pravic poslovne
enote ali poslovni enoti družbe države članice EU, ki se nahaja v tretji državi, in prek nje v celoti ali delno potekajo posli
družbe.
(8) Za namene tega člena vključujejo obresti dohodek
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s
hipoteko, in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe
v dolžnikovem dobičku, in še posebej dohodek iz državnih
vrednostnih papirjev ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic,
vključno s premijami in nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam ali zadolžnicam. Kazni zaradi
zamude pri plačilu se za namene tega člena ne štejejo za
obresti.
(9) Za namene tega člena vključujejo plačila uporabe
premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za uporabo
ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi ﬁlmi in programsko opremo, kateregakoli patenta,
blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule
ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali
znanstvenih izkušnjah.
(10) Upravičenje po tem členu se prizna na podlagi
dovoljenja davčnega organa, če so izpolnjeni pogoji iz tega
člena. Dovoljenje se izda na podlagi vloge. Vloga ter postopek glede vloge in izdaje dovoljenja je urejen z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
71. člen
(uporaba določb 70. člena tega zakona)
Določbe 70. člena tega zakona se ne uporabljajo, če
gre za:

Uradni list Republike Slovenije
1. plačila, ki imajo naravo delitve dobička ali vračila
kapitala,
2. obresti iz kreditov, ki vsebujejo pravico udeležbe na
dolžnikovem dobičku,
3. obresti iz kreditov, ki kreditodajalcu dajejo pravico
zamenjave njegove pravice do obresti v pravico do udeležbe
v dobičku,
4. plačila iz kreditov, ki ne vsebujejo določb za vračilo
glavnice ali vračilo glavnice zapade po 50 letih po nastanku.
72. člen
(dividende in dohodki, podobni dividendam)
Za namene tega zakona vključujejo dividende in dohodki, podobni dividendam:
1. dobiček ali presežek, ki se razdeli družbenikom ali
članom izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu ali
druga razdelitev družbenikom ali članom izplačevalca, v zvezi z udeležbo v izplačevalcu;
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z vrednostnimi papirji in
krediti, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku izplačevalca;
3. obresti, plačane v zvezi z zamenljivimi obveznicami;
4. dobiček ali rezerve izplačevalca, ki se delijo v zvezi
z udeležbo v izplačevalcu ob prenehanju ali ob izključitvi ali
izstopu delničarja, družbenika ali člana iz izplačevalca;
5. povečanje osnovnega kapitala izplačevalca, ki se je
povečal iz rezerv, oblikovanih iz dobička, ali dobička ali prevrednotovalnega popravka teh dveh kategorij;
6. zmanjšanje osnovnega kapitala izplačevalca, če ima
izplačevalec dobiček ali presežek, ki ni bil razdeljen;
7. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic
oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva lastne delnice preko borze, zmanjšana za nominalno
vrednost delnic;
8. dobiček, prenešen na podlagi podjetniške pogodbe v
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
73. člen
(vštevanje davčnega odtegljaja v davčno osnovo)
(1) Rezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek v skladu z določbami tega poglavja, všteje
dohodek v svojo davčno osnovo pred zmanjšanjem za odtegnjen davek.
(2) Nerezident, ki prejme dohodek, od katerega se odtegne davek po določbah tega poglavja v zvezi z aktivnostjo,
ki jo opravlja v poslovni enoti v Sloveniji ali preko poslovne
enote v Sloveniji, všteje dohodek v svojo davčno osnovo pred
zmanjšanjem za odtegnjen davek.
(3) Za plačan znesek odtegnjenega davka se zmanjša
obveznost zavezanca iz prvega in drugega odstavka tega
člena za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno
davčno obdobje na način, določen s tem zakonom oziroma
zakonom, ki ureja davčni postopek.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb –
ZDDPO-1 (Uradni list RS, št. 40/04) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:
XII. PREHODNE DOLOČBE
74. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih oseb
v zvezi z olajšavami)
Zavezanec, kateremu so pred dnem začetka uporabe
tega zakona začeli teči roki po 39., 40., 41. in 42. členu
Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 14/03-uradno prečiščeno besedilo), se glede teh rokov
obravnava po dosedanjih predpisih.
75. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih oseb
v zvezi z olajšavo za zaposlovanje)
Zavezanec, ki ima na dan začetka uporabe tega zakona, pravico do zniževanja davčne osnove po prvem odstavku 42. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo), jo
lahko znižuje do poteka obdobja 12 mesecev po 42. členu
Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS,
št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
76. člen
(obračunavanje zalog)
(1) Zavezancu se v dobo iz drugega odstavka 24. člena
tega Zakona všteva tudi čas obračunavanja zalog pred
dnem začetka uporabe tega zakona po 14. členu zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo), in sicer od zadnje spremembe izbrane metode.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
zavezanec, ki obračunava zaloge po 14. členu Zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 –
uradno prečiščeno besedilo), lahko z dnem začetka uporabe tega zakona izbere drugo metodo obračunavanja zalog,
pri tem pa mora prikazati vrednostni učinek sprememb.
77. člen
(sprememba amortizacijskih stopenj)
Zavezancu, ki je pričel z amortizacijo opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
pred dnem začetka uporabe tega zakona, se kot odhodek
prizna amortizacija teh opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev do dokončne amortizacije v višini v skladu s 15., 16. in 17. členom Zakona o
davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo).
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nosti, zamenjava kapitalskih deležev in združitve in delitve
ne štejejo za dogodke, ki po 40., 41. in 42. členu Zakona
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03
– uradno prečiščeno besedilo) povzročijo, da mora zavezanec v letu takšnega dogodka povečati davčno osnovo za
izkoriščeno olajšavo po 39. do 42. členu zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo). Upoštevajo pa se olajšave in pogoji,
ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave kapitalskih deležev in združitve in delitve.
(2) Določbe Zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo),
ki zapadejo pod prehodno ureditev, se pri obdavčitvi pri
prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri zamenjavi kapitalskih
deležev in obdavčitvi pri združitvah in delitvah po 30. do
48. členu tega zakona upoštevajo, kot bi veljalo, če ne bi
prišlo do prenosa dejavnosti, zamenjave kapitalskih deležev
in združitve in delitve.
80. člen
(uporaba 49. člena tega zakona)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 49. člena
tega zakona, lahko zavezanec za leto 2005 uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v
opredmetena osnovna sredstva, razen v osebna motorna
vozila, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna
sredstva v Sloveniji, in dodatno zmanjšanje davčne osnove
v višini 20% investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško opremo
brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna
sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za
investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva
v Sloveniji.
(2) Sedmi odstavek 49. člena tega zakona se ne uporablja za priznavanje davčne olajšave po prvem odstavku
tega člena.

78. člen
(uporaba 25. člena tega zakona)
(1) Za obresti iz 25. člena tega zakona, ki se ne priznajo kot odhodek, se štejejo obresti na posojila, nastala po
dnevu začetka uporabe tega zakona.
(2) Ne glede na določbo 25. člena tega zakona, se kot
odhodek ne priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali
posredno v lasti najmanj 25% delnic ali deležev v kapitalu
ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem
obdobju ta posojila presegajo
1. v prvem, drugem in tretjem letu po dnevu začetka
uporabe zakona osemkratnik,
2. v četrtem, petem in šestem letu šestkratnik,
3. v sedmem letu pa petkratnik
zneska deleža tega družbenika v kapitalu zavezanca, ugotovljene glede na znesek in obdobje trajanja presežka posojil v davčnem obdobju.

81. člen
(uporaba 200. člena Zakona o davčnem postopku)
Zavezanci, ki ugotavljajo davek na podlagi skupinskega davčnega obračuna v skladu z 200. členom Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98
– odl. US, 82/98, 91/98, 108/99, 37/01 – odl. US, 97/01 in
105/03 – odl. US) in je bila odobritev davčnega organa dana
pred dnem začetka uporabe tega zakona lahko:
a) ugotavljajo davek v skladu s 200. členom Zakona o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97,
35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99, 37/01, 97/01,
52/02 in 33/03) do poteka dobe iz petega odstavka navedenega člena, ali
b) ugotavljajo davčno obveznost v skladu s 63. do
67. členom tega zakona, pri tem pa se sprememba načina
ugotavljanja ne šteje za opredelitev za posamično obdavčenje in člani ne ravnajo po šestem odstavku 200. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96,
78/96, 87/97, 35/98, 76/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99,
37/01, 97/01, 52/02 in 33/03).

79. člen
(uporaba določb Zakona o davku od dobička pravnih
oseb pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah
in delitvah)
(1) Pri obdavčitvi pri prenosu dejavnosti, obdavčitvi pri
zamenjavi kapitalskih deležev in obdavčitvi pri združitvah in
delitvah po 30. do 48. členu tega zakona, se prenos dejav-

82. člen
(uporaba 23. člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb)
Določbe drugega odstavka 16. člena tega zakona se
uporabljajo tudi za rezervacije po 23. členu Zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo), oblikovane pred dnem začetka uporabe tega zakona.
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83. člen
(pretekle izgube)
(1) Določbe petega odstavka 29. člena tega zakona se
ne uporabljajo za izgube iz davčnih obdobij pred davčnim
obdobjem, za katerega se že uporablja ta zakon.
(2) Izgube iz davčnih obdobij pred dnem začetka uporabe tega zakona se lahko pokrivajo v skladu s 34. do
36. členom Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
84. člen – upoštevan ZDDPO-1A
(uporaba 68. člena tega zakona)
(1) Določbe 68. člena tega zakona se ne uporabljajo za
plačila iz 2. do 5. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, ki so obračunana za obdobja pred 1. januarjem 2005.
(2) Podtočka c) 2. točke prvega odstavka 68. člena tega
zakona se ne uporablja za obresti iz pogodb, sklenjenih po dnevu uveljavitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
85. člen
(uporaba 65.c člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb)
Določba 65.c člena Zakona o davku od dobička pravnih
oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo),
ki določa, da se davčna osnova zmanjšuje za obračunane
obresti od dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev,
ki so jih do 8. aprila 1995 izdale Slovenija, občine ali javna
podjetja, ki so jih ustanovile Slovenija oziroma občine, vendar
največ do višine davčne osnove, se uporablja tudi po dnevu
začetka uporabe tega zakona.
86. člen
(prehod na izbrano davčno obdobje)
(1) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se razlikuje od
koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v davčnem obdobju, ki je obdobje od konca koledarskega leta do
začetka naslednjega davčnega obdobja, ki se razlikuje od
koledarskega leta, kot bi šlo za celotno davčno obdobje.
(2) Pri prehodu na davčno obdobje, ki se ne razlikuje
od koledarskega leta, so obdavčeni dohodki zavezanca v
davčnem obdobju, ki je obdobje od konca davčnega obdobja,
ki se razlikuje od koledarskega leta, do začetka naslednjega
davčnega obdobja, ki se ne razlikuje od koledarskega leta,
kot bi šlo za celotno davčno obdobje.
(3) Na način, kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, so obdavčeni tudi dohodki zavezanca v
obdobju pri prehodu iz enega davčnega obdobja, ki se razlikuje od koledarskega leta, na drugo davčno obdobje, ki se
tudi razlikuje od koledarskega leta.
87. člen
(uporaba določb 5. člena Zakona o davku od dobička
pravnih oseb v zvezi s stalno poslovno enoto)
Gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo gradbena oziroma
montažna dela, če je gradbišče bilo oblikovano oziroma so
se dela začela opravljati pred dnevom začetka uporabe tega
zakona, se šteje za poslovno enoto nerezidenta, če aktivnosti
trajajo dlje od obdobja določenega v 5. členu Zakona o davku
od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno
prečiščeno besedilo).
XIII. KONČNI DOLOČBI
88. člen – upoštevan ZDDPO-1A
(prenehanje veljavnosti)
(1) Zakon o davku od dobička pravnih oseb (Uradni
list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) in predpisi,
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izdani na njegovi podlagi, prenehajo veljati z dnem uveljavitve tega zakona, uporabljajo pa se do 31. decembra
2004. Od 1. maja 2004 do 31. decembra 2004 pa se uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami členov, naštetih
v 89. členu tega zakona. Prvi odstavek 23. člena, kolikor
se nanaša na zavarovalno tehnične rezervacije pri zavarovalnicah, in prvi odstavek 43. člena se ne uporabljata
za leto 2004.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Zakon o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, št. 3/73,
15/83, 39/85, 16/86, 22/86 – popr.).
(3) 3. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 21/02) preneha
veljati z dnem začetka uporabe tega zakona. Ne glede na
določbe tega zakona o rezervacijah, pa se 3. člen Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 21/02) tudi po dnevu začetka uporabe
tega zakona, uporablja za rezervacije, oblikovane pred
dnem začetka uporabe tega zakona.
89. člen – upoštevan ZDDPO-1A
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2005 dalje, razen določb 18., 30. do 48., 51.,
68., kolikor se nanaša na plačila iz 1. točke prvega odstavka 68. člena tega zakona, ter 69. do 71. člen tega zakona,
ki se uporabljajo od 1. maja 2004 dalje in razen določb
drugega odstavka 27. člena, ki se uporablja že za obračun
(davka od dobička pravnih oseb) za leto 2004.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se 68. člen
tega zakona, kolikor se nanaša na plačila dividend iz
32. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) za
prenos v tujino, uporablja tako, da se za ta plačila do
31. decembra 2004 davek odtegne, obračuna in plača po
stopnji 15%.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-1A (Uradni list RS, št. 139/04) vsebuje naslednjo prehodno in
končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ne glede na določbe 1. in 3. člena tega zakona, v 1.
točki prvega odstavka 18. člena in v 2. točki prvega odstavka 69. člena zakona od 1. januarja 2007 dalje velja
stopnja »15%« in od 1. januarja 2009 dalje stopnja 10%.
8. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2005.

516.

Zakon o davčni službi (uradno prečiščeno
besedilo – ZDS-1-UPB1)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja
2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davčni
službi, ki obsega:
– Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št.
57/04 z dne 27. 5. 2004) in
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčni službi – ZDS-1A (Uradni list RS, št. 139/04 z dne
28. 12. 2004).
Št. 020-05/91-11/22
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 79-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

ZAKON
O DAVČNI SLUŽBI
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZDS-1-UPB1)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja naloge in organizacijo davčne službe,
pooblastila davčne službe in davčni register.
2. člen
(Davčna uprava Republike Slovenije)
(1) Naloge davčne službe opravlja Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčna uprava)
kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za ﬁnance.
(2) Davčna uprava organizira, vodi in upravlja davčni
register.
3. člen
(naloge davčne službe)
(1) Naloge davčne službe (v nadaljnjem besedilu:
službe) so:
1. pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev;
2. opravljanje nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo
in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju;
3. preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter
drugih kaznivih ravnanj, določenih v predpisih, za nadzor
nad izvajanjem katerih je pristojna služba, ter vodenje postopka za prekrške prekrškovnega organa;
4. prisilna izterjava denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja
splošni upravni postopek, in na podlagi zakona, ki ureja
prekrške;
5. izvajanje predpisov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti) in mednarodnih pogodb,
ki obvezujejo Slovenijo z delovnega področja službe, sodelovanje in izmenjava podatkov z organi Skupnosti, pristojnimi organi držav članic EU in s pristojnimi organi
drugih držav;
6. sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in
strokovnimi združenji s področja davkov;
7. proučevanje in analiziranje delovanja davčnega
sistema in ukrepov davčne politike ter dajanje pobud za
reševanje zadev s tega področja;
8. opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom ali
s predpisom na podlagi zakona.
(2) Davčna uprava izvaja naloge iz prejšnjega odstavka v skladu z zakoni, ki urejajo obdavčenje in postopek v
zvezi z obdavčenjem, zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, z drugimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Slovenijo, in v skladu s tem zakonom.
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4. člen
(načela delovanja davčne uprave)
(1) Zaradi izpolnjevanja davčnih obveznosti kot državljanske vrednote in s tem učinkovitega pobiranja davkov
davčna uprava:
1. pojasnjuje zavezancem za davke njihove pravice
in obveznosti;
2. pravočasno in na primeren način obvešča javnost
o spremembah v predpisih o obdavčenju in v drugih predpisih, ki se tičejo obdavčenja.
(2) Davčna uprava javno objavi letno poročilo o izvajanju nalog po tem zakonu do konca prvega trimesečja
tekočega leta za preteklo leto. Poročilo mora vsebovati
najmanj naslednje informacije:
1. zneske pobranih davkov po vrstah davkov;
2. stroške davčne uprave, nastale pri pobiranju davkov;
3. oceno stanja izvajanja davčnega sistema.
5. člen
(davki in druge obvezne dajatve, ki jih pobira davčna
uprava)
(1) Davčna uprava je zadolžena za pobiranje davkov,
ki so prihodek državnega proračuna, proračuna Skupnosti
in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Davčna uprava je zadolžena za pobiranje prispevkov
za socialno varnost, ki so prihodek državnega proračuna.
(3) Davčna uprava je zadolžena tudi za pobiranje
prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če je z zakonom, ki
ureja področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
ter zakonom, ki ureja področje zdravstvenega zavarovanja,
tako določeno.
6. člen
(pokrivanje stroškov pobiranja davkov in drugih obveznih
dajatev)
Za pokrivanje stroškov opravljanja nalog iz prejšnjega
člena, ki se ne nanašajo na državni proračun in na proračun
Skupnosti, pripada državnemu proračunu del pobranih davkov in drugih obveznih dajatev, izražen v deležu od plačanih
posameznih vrst davkov in drugih obveznih dajatev. Ta delež določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada) za vsako proračunsko leto posebej glede na stroške
izvajanja teh nalog v preteklem letu.
7. člen
(pobiranje članskih prispevkov za zbornice)
(1) Davčna uprava lahko pobira članske prispevke za
Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije. Medsebojna
razmerja določita davčna uprava in posamezna zbornica
s pogodbo. V pogodbi se določijo medsebojna razmerja,
obseg opravljanja storitev pobiranja ter plačilo za opravljanje storitev pobiranja. Cena opravljene storitve temelji na
dejanskih stroških.
(2) Davčni upravi se v državnem proračunu zagotovijo sredstva iz prejšnjega odstavka v znesku, ki je enak
pričakovanim plačilom za opravljene storitve iz prejšnjega
odstavka v proračunskem letu.
8. člen
(pooblastilo za izvajanje nalog davčne izvršbe pri
pogodbenih izvajalcih)
Opravljanje nalog davčne izvršbe terjatev države in
lokalnih samoupravnih skupnosti, ki niso davki, in davčne
izvršbe članskih prispevkov za zbornice, lahko davčna upra-
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va poveri tudi osebam, ki so v skladu z zakonom, ki ureja
področje izvršbe in zavarovanja, imenovane za neposredna
dejanja izvršbe in zavarovanja, če izpolnjujejo pogoje za izterjevalca po tem zakonu in na način, ki ga določi ministrica
oziroma minister (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen
za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
II. ORGANIZACIJA SLUŽBE
9. člen
(organizacija davčne uprave)
(1) Davčno upravo sestavljajo Generalni davčni urad
in davčni uradi.
(2) Davčni uradi so organizacijske enote davčne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne službe na
določenem območju ali za določeno področje dela.
(3) Izpostave in referati so teritorialne organizacijske
enote davčnih uradov.
(4) Sedež davčne uprave je v Ljubljani.
(5) Davčne urade, njihovo območje oziroma področje
dela in sedež določi vlada.
10. člen
(vodenje davčne uprave)
(1) Davčno upravo vodi generalna direktorica oziroma
generalni direktor (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor), ki vodi tudi Generalni davčni urad.
(2) Generalni direktor je za svoje delo in delo službe
odgovoren ministru, pristojnemu za ﬁnance.
(3) Generalni direktor ima lahko dve namestnici oziroma namestnika (v nadaljnjem besedilu: namestnik), ki mu
pomagata pri vodenju. Generalni direktor določi namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti ali zadržanosti z
vsemi pooblastili.
11. člen
(notranja organizacija in sistemizacija)
Notranja organizacija davčne uprave je določena v
aktu o organizaciji davčne uprave in o sistemizaciji delovnih mest v davčni upravi, ki jo določi minister, pristojen za
ﬁnance, s soglasjem vlade. Predlog akta pripravi generalni
direktor.
12. člen
(naloge Generalnega davčnega urada)
(1) Generalni davčni urad opravlja naslednje naloge:
1. organizira in usmerja delo službe, spremlja in proučuje njen razvoj ter ustrezno ukrepa za njeno pravilno
delovanje;
2. organizira delo davčnih uradov;
3. nadzira delo davčnih uradov v poslovnih prostorih
davčnih uradov in pri zavezancih za davek;
4. zagotavlja enotno izvajanje predpisov s področja obdavčenja in drugih predpisov z delovnega področja službe;
5. organizira in skrbi za enotno izvajanje postopkov
davčnega nadzora in davčne izvršbe;
6. opravlja davčne preiskave in razvija metode in tehnike preprečevanja in odkrivanja davčnih prekrškov in dejanj
v zadevah iz pristojnosti službe;
7. odloča v upravnem postopku na prvi stopnji, kadar
ta pristojnost izhaja iz zakonov ali drugih predpisov;
8. vzpostavi, organizira, vzdržuje in vodi davčni register;
9. zbira, obdeluje, hrani, daje na razpolago in razkriva
podatke s področja dela službe;
10. vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc s področja dela službe;
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11. določa vsebino informacijskega sistema, ga upravlja in skrbi za njegov razvoj, vključno z upravljanjem in razvijanjem sistema za elektronsko davčno poslovanje;
12. predlaga obliko in vsebino obrazcev s področja
dela službe;
13. določa in izvaja programe za kadrovski, strokovni
in tehnični razvoj službe;
14. pripravlja, organizira in izvaja programe za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje uslužbencev
službe;
15. skrbi za izvajanje predpisov Skupnosti, sodeluje in
izmenjuje podatke z organi Skupnosti in pristojnimi organi
držav članic EU;
16. skrbi za izvajanje mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Slovenijo, in sodeluje z davčnimi organi drugih držav in
mednarodnimi organizacijami ter strokovnimi organizacijami
s področja davčnega sistema;
17. sodeluje z državnimi organi in drugimi strokovnimi
organizacijami;
18. skrbi za obveščanje javnosti o delu službe;
19. opravlja druge naloge, določene s tem zakonom
ali drugimi predpisi.
(2) Davčna preiskava pomeni izvajanje dejanj in ukrepov po tem zakonu in zakonu, ki ureja davčni postopek, v
primeru, ko so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno
dejanje, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju.
Dejanja in ukrepi davčne preiskave se izvajajo z namenom
preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja kršitev predpisov
o obdavčenju. Davčna preiskava se lahko uvede tudi zaradi
izvajanja dejanj in ukrepov po tem zakonu in zakonu, ki
ureja davčni postopek, za zagotovitev medsebojne pomoči
organom Skupnosti, držav članic EU in tretjih držav.
(3) Za zagotovitev enotne uporabe predpisov in enotnega opravljanja nalog službe izdaja generalni direktor
davčnim uradom navodila za delo in izdaja pojasnila v zvezi
z uporabo predpisov z delovnega področja službe.
13. člen
(naloge davčnega urada)
Davčni urad opravlja naslednje naloge:
1. opravlja odmero davkov in davčno izvršbo odmerjenih davkov;
2. opravlja davčni nadzor in izvaja postopke davčne
izvršbe;
3. vodi davčne evidence;
4. neposredno izvaja naloge davčnih preiskav;
5. odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, če ni
z zakonom pristojnost odločanja prenešena na Generalni
davčni urad ali na ministrstvo, pristojno za ﬁnance;
6. izvaja postopke davčne izvršbe denarnih terjatev
države in samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in zakonom, ki
ureja prekrške;
7. izvaja vračila preveč plačanih davkov in pripadajočih
obresti;
8. odloča v postopku o davčnih prekrških in o prekrških
po tem zakonu na prvi stopnji;
9. opravlja določene naloge s področja delovnih razmerij, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja delavcev službe;
10. sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi ter organi
policije;
11. daje strankam potrebne informacije o izvajanju
predpisov o obdavčenju in davčnem postopku;
12. opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega
registra;
13. opravlja druge naloge, določene s tem zakonom
ali drugimi predpisi.
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14. člen
(vodenje postopkov v zvezi z davčnimi prekrški)
(1) Postopek pred prekrškovnim organom službe vodi
in v njem odloča uradna oseba krajevno pristojnega davčnega urada, pooblaščena z aktom o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest.
(2) V postopku pred prekrškovnim organom službe pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka odloča tudi,
če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija
oziroma če prekrškovni organ ali predlagatelj postopka
glede na naravo kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek
stranske sankcije po zakonih, ki urejajo obdavčenje ter postopek v zvezi z obdavčenjem, in po tem zakonu.
15. člen
(vodenje davčnega urada)
(1) Davčni urad vodi direktorica oziroma direktor (v
nadaljnjem besedilu: direktor).
(2) Direktor izdaja pravne akte v posameznih zadevah
iz pristojnosti davčnega urada in opravlja druge naloge, ki
jih določa zakon ali drug predpis.
(3) Direktor odloča v davčnem postopku na prvi stopnji.
(4) Direktor je za svoje delo in delo davčnega urada
odgovoren generalnemu direktorju.
(5) Direktor ima namestnika. Namestnik nadomešča
direktorja, kadar je ta odsoten ali zadržan.
III. DAVČNA POOBLASTILA
16. člen
(davčna pooblastila)
(1) Za opravljanje nalog davčne službe imajo pooblaščene uradne osebe v okviru nalog delovnega mesta,
za katerega so sklenile pogodbo o zaposlitvi, pooblastila,
določena s tem zakonom, zakonom, ki ureja davčni postopek, zakonom, ki ureja prekrške, in zakonom, ki ureja
inšpekcijski nadzor (v nadaljnjem besedilu: davčna pooblastila).
(2) Pooblaščene uradne osebe lahko opravljajo svoje
naloge na celotnem območju Slovenije.
17. člen
(pooblaščene uradne osebe)
(1) Pooblaščeni uradni osebi iz prejšnjega člena sta:
1. davčna inšpektorica oziroma davčni inšpektor (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor);
2. davčna izterjevalka oziroma davčni izterjevalec (v
nadaljnjem besedilu: izterjevalec).
(2) Inšpektor je za svoje delo odgovoren generalnemu
direktorju oziroma direktorju davčnega urada, ki mu je dal
pooblastilo za opravljanje nalog iz 18. člena tega zakona.
(3) Izterjevalec je za svoje delo odgovoren direktorju
davčnega urada, ki mu je dal pooblastilo za opravljanje
nalog iz 22. člena tega zakona.
(4) Pooblaščena uradna oseba iz prvega odstavka
tega člena se izkaže s službeno izkaznico in značko.
Službeno izkaznico in značko izda minister, pristojen za
ﬁnance, v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
(5) Obliko in vsebino službene izkaznice in značke
ter postopek za njuno izdajo predpiše minister, pristojen
za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
18. člen
(pooblastila inšpektorja)
(1) Inšpektor opravlja davčni inšpekcijski nadzor, preprečuje in odkriva davčne prekrške ter druga kazniva ravnanja in odloča v davčnem postopku.
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(2) Inšpektor opravlja davčne preiskave.
(3) Inšpektor opravlja nadzor nad delom organizacijskih enot davčne uprave pri zavezancih za davek.
(4) Pri opravljanju nalog iz prejšnjih odstavkov ima
inšpektor pravico:
1. ogledati si in pregledati vsa zemljišča, poslovne
prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje
dejavnosti ali pridobivanje dohodkov; za poslovne prostore
se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je davčni zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni prostor, kjer
se opravlja dejavnost;
2. pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, stvari, snovi,
poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter
poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter
ﬁzičnih oseb, ki opravljajo dejavnost;
3. pregledati poslovne knjige in evidence, pogodbe,
poslovne listine in poslovno dokumentacijo drugih oseb, ki
se nahajajo pri osebi, ki je predmet davčnega nadzora;
4. pregledati evidence o zaposlenih, njihovem številu,
pogodbah in dohodkih ter jih primerjati s prijavljenimi podatki in podatki iz uradnih evidenc;
5. pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge
dokumente ter poslovanje in dokumentacijo ter zahtevati
izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko, kadar se vodijo in hranijo na
elektronskem mediju;
6. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
7. pregledati listine, ki dokazujejo pravni status zavezanca za davek, ter druge listine in dokumente, s katerimi
lahko ugotovi istovetnost oseb;
8. brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge
podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se
nanašajo na zavezanca za davek in ki so potrebni za izvedbo davčnega nadzora;
9. brezplačno vzeti vzorce blaga, materialov in opreme
za potrebe preiskav;
10. fotograﬁrati ali posneti na drug nosilec vizualnih
podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in
druge predmete iz 2. točke tega odstavka;
11. reproducirati listine, avdiovizuelne zapise in druge
dokumente;
12. preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma
pri transportu; če se mora pri preverjanju blaga na poti ali pri
transportu posebej urediti prometni režim, mora inšpektor
zahtevati pomoč policije;
13. zbirati in pridobivati potrebna obvestila in podatke
od oseb, ki bi utegnili biti koristni za preprečevanje in odkrivanje kršitev predpisov o obdavčenju;
14. preveriti izvajanje davčnega nadzora pri zavezancih za davek;
15. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom
davčnega nadzora.
(5) Način izvajanja davčnih pooblastil predpiše minister,
pristojen za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
19. člen
(pooblastila za zaseg in prepoved opravljanja dejavnosti)
(1) Inšpektor ima pravico za največ 90 dni zaseči
listine, predmete, vzorce, evidence in druge dokumente,
ki jih potrebuje za izvajanje davčnega nadzora ali če je to
potrebno zaradi zavarovanja dokazov in so podani utemeljeni razlogi za sum kršitve zakonov in drugih predpisov.
O zasegu izda inšpektor potrdilo s seznamom o zaseženi
dokumentaciji, predmetih in vzorcih.
(2) Inšpektor vrne zaseženo v roku iz prejšnjega odstavka, razen v primerih, ko je bilo na podlagi določb zakona, ki ureja kazenski postopek, zaseženo predano policiji.
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(3) Zavezanec za davek lahko zahteva vračilo zaseženih listin, predmetov, vzorcev, evidenc in drugih dokumentov pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena, če
izkaže, da jih nujno potrebuje pri poslovanju. O zahtevku
odloči inšpektor s sklepom v treh dneh od dneva vložitve
zahtevka.
(4) Vračilo zaseženih listin, predmetov, vzorcev, evidenc in drugih dokumentov potrdi davčni zavezanec s podpisom.
(5) Inšpektor ima pravico zavezancu za davek za največ tri dni prepovedati opravljati dejavnost.
20. člen
(pogoji za inšpektorja)
(1) Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet
let delovnih izkušenj ter strokovni izpit za inšpektorja.
(2) Zahtevane delovne izkušnje za posamezno delovno mesto inšpektorja iz prejšnjega odstavka se določijo
v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
davčne uprave.
(3) Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz
prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
ﬁnance, na predlog generalnega direktorja, upoštevaje pooblastila inšpektorja iz 18. člena tega zakona.
21. člen
(omejitve)
Inšpektor ne sme opravljati davčnega inšpekcijskega
nadzora:
1. pri osebi, pri kateri je podan izločitveni razlog po
zakonu, ki ureja splošni upravni postopek;
2. ko je uveden disciplinski postopek zoper inšpektorja;
3. kjer je inšpektor delničar ali družbenik in ima vpliv
na poslovanje družbe ali z njo povezane osebe po zakonih
o obdavčenju.
22. člen
(pooblastila izterjevalca)
(1) Izterjevalec izvaja postopke davčne izvršbe.
(2) Pri opravljanju davčne izvršbe ima izterjevalec
pravico vstopiti v poslovne prostore in druge prostore, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, in pravico pregledati naprave, blago, stvari, predmete,
poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki
omogočajo davčno izvršbo.
(3) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski
prostori, ki jih je davčni zavezanec določil kot svoj sedež
oziroma poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.
(4) V primeru, da izterjevalec v poslovnih prostorih oziroma prostorih, kjer se opravlja dejavnost in služijo za njeno
izvajanje, ne najde predmetov, iz katerih bi se s prodajo ali
drugačnim unovčenjem lahko poplačali davki, sme vstopiti
na zemljišče zavezanca za davek in v stanovanjske in druge
prostore zavezanca za davek, kjer se pričakuje, da se nahajajo premičnine, iz katerih bi se davki lahko poplačali.
(5) Za vstop v stanovanje in druge neposlovne prostore ter na zemljišče z namenom, da se zarubijo predmeti,
iz katerih naj se poravna davek, je potrebno predhodno
pridobiti odločbo pristojnega sodišča v skladu z določbami
zakona o prekrških, ki urejajo hišno preiskavo.
23. člen
(pogoji za izterjevalca)
(1) Za izterjevalca je lahko imenovana oseba, ki ima
višjo izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj ali
visoko izobrazbo in najmanj eno leto delovnih izkušenj ter
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opravljen poseben strokovni izpit. Za izterjevalca je lahko
imenovana tudi oseba s srednješolsko izobrazbo in najmanj tremi leti delovnih izkušenj ter opravljenim posebnim
strokovnim izpitom.
(2) Zahtevane delovne izkušnje za posamezno delovno mesto izterjevalca iz prejšnjega odstavka se določi v
aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
davčne uprave.
(3) Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz
prvega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za
ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
IV. ZBIRANJE PODATKOV (DAVČNE EVIDENCE)
24. člen
(splošno)
(1) Davčna uprava zbira osebne in druge podatke
zaradi z zakonom določenih nalog neposredno od oseb, na
katere se ti podatki nanašajo, od drugih oseb, ki o tem kaj
vedo, in iz obstoječih zbirk podatkov.
(2) O zbiranju podatkov iz prejšnjega odstavka, od drugih oseb, ki o tem kaj vedo, in iz obstoječih zbirk podatkov,
pooblaščene uradne osebe niso dolžne obvestiti osebe, na
katero se zbiranje podatkov nanaša, če bi to onemogočilo
ali otežilo izvrševanje nalog službe.
(3) Davčna uprava upravlja in obdeluje zbirke osebnih
in drugih podatkov (v nadaljnjem besedilu: davčne evidence), ki jih zaradi opravljanja nalog davčne službe zbirajo,
obdelujejo, uporabljajo in shranjujejo uslužbenci davčne
uprave, in osebnih in drugih podatkov, ki jih osebe, ki so
zavezanci za davek, dajejo davčnemu organu v skladu z
zakoni o obdavčenju, zakonom, ki ureja davčni postopek,
in drugimi zakoni.
25. člen
(pooblastilo za obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost,
pri pogodbenih izvajalcih)
(1) Davčna uprava lahko posamezna opravila v zvezi z
obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost, s pogodbo zaupa
pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje
te dejavnosti.
(2) Pogodbeni obdelovalec ali organ, ki je pristojen za
odločanje o prenehanju pogodbenega obdelovalca, opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so
davčna tajnost, v okviru pooblastil davčne uprave in jih ne
sme obdelovati za noben drug namen. Medsebojne pravice
in obveznosti se uredijo s pogodbo, ki mora biti sklenjena
v pisni obliki in mora vsebovati tudi pogoje in ukrepe za
zagotovitev varstva in zavarovanja podatkov, ki so davčna
tajnost.
(3) Pogodbeni obdelovalec mora podatke, ki so davčna tajnost in ki jih bo pogodbeno obdeloval, nemudoma
vrniti davčni upravi:
1. v primeru spora med davčno upravo in pogodbenim
obdelovalcem;
2. v primeru prenehanja pogodbenega obdelovalca;
3. na podlagi zahteve davčne uprave;
4. po opravljeni obdelavi.
(4) V vseh primerih iz prejšnjega odstavka mora pogodbeni obdelovalec vrniti ali komisijsko, v prisotnosti pooblaščene osebe davčne uprave, uničiti tudi vse morebitne
kopije teh podatkov. Na podlagi pisne zahteve pogodbenega obdelovalca, ki izkaže pravni interes za uvedbo sodnega
ali drugega postopka, se morebitne kopije teh podatkov ne
uničijo, temveč jih pooblaščena oseba davčne uprave osebno prevzame, napiše o tem uradni zaznamek in jih shrani
v prostorih davčne uprave za uporabo v morebitnih sodnih
ali drugih postopkih.
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(5) Organ, ki je pristojen za odločanje o prenehanju pogodbenega obdelovalca, brez odlašanja po uradni dolžnosti
preda pooblaščeni osebi davčne uprave tudi vse morebitne
kopije teh podatkov. Podatke nato komisijsko uniči davčna
uprava.
26. člen
(vrste davčnih evidenc)
(1) Davčna uprava vodi in vzdržuje:
1. evidenco o davkih;
2. knjigovodske evidence;
3. evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora;
4. evidenco o davčnih preiskavah;
5. evidenco o kršitvah davčnih predpisov in drugih
predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo osebne
in druge podatke ﬁzičnih in pravnih oseb, ki jih vsebuje
davčni register iz 41. člena tega zakona.
(3) Evidence iz prvega odstavka tega člena, vodene
po posameznem zavezancu za davek, sestavljajo glavno
davčno evidenco.
(4) Obliko in način vodenja evidenc iz prvega odstavka
tega člena predpiše minister, pristojen za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
27. člen
(evidenca o davkih)
Evidenca o davkih vsebuje:
1. podatke iz davčnih napovedi in iz obračunov davka
v vsebini, določeni z zakonom o obdavčenju in zakonom, ki
ureja davčni postopek;
2. podatke iz odločb o odmeri davkov, zapisnikov,
sklepov in drugih dejanj davčne službe, vključno s podatki
o odpisih davkov, odlogih plačila davkov in o obročnem
plačevanju davkov;
3. podatke iz sklepov o davčni izvršbi in podatke o zavarovanju plačila davka v postopku davčne izvršbe;
4. podatke iz začasnih sklepov za zavarovanja in o
predloženih instrumentih zavarovanja;
5. podatke o razkritju podatkov iz prejšnjih točk državnim organom in drugim osebam, organom Skupnosti,
pristojnim organom držav članic EU in pristojnim organom
drugih držav v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek,
tem zakonom in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo.
28. člen
(knjigovodske evidence)
Davčna uprava vodi analitične evidence terjatev in
obveznosti, s katerimi se zagotavljajo podatki o stanju in
gibanju terjatev in obveznosti do davčnih zavezancev. Za
vodenje analitičnih evidenc terjatev in obveznosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja računovodstvo.
29. člen
(evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora)
Evidenca o vodenju postopkov davčnega nadzora vsebuje:
1. podatke, pridobljene v postopkih vodenja davčnega
nadzora;
2. podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj davčnega organa v postopku davčnega nadzora;
3. podatke o razkritju podatkov iz prejšnjih točk državnim organom in drugim osebam, organom Skupnosti,
pristojnim organom držav članic EU in pristojnim organom
drugih držav v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek,
tem zakonom in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo.
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30. člen
(evidenca o davčnih preiskavah)
Evidenca o davčnih preiskavah vsebuje:
1. podatke o kraju, času in drugih okoliščinah opravljanja davčne preiskave, o osebah in predmetu davčne preiskave in o poteku in ugotovitvah davčne preiskave;
2. podatke o razkritju podatkov iz prejšnje točke državnim
organom in drugim osebam, organom Skupnosti, pristojnim
organom držav članic EU in pristojnim organom drugih držav
v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, tem zakonom
in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo.
31. člen
(evidenca o kršitvah davčnih predpisov)
(1) Evidenca o kršitvah davčnih predpisov in drugih
predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba
vsebuje:
1. podatke o ugotovljenih kršitvah davčnih in drugih
predpisov in o kršiteljih;
2. podatke o rednih sodnih postopkih za prekrške, in
sicer podatke o vloženih obdolžilnih predlogih in podatke o
odločanju sodišča v zvezi s temi predlogi;
3. podatke o odločanju sodišča v zvezi z vloženimi
zahtevami za sodno varstvo;
4. podatke o vloženih ovadbah, podatke o vloženih
obtožnicah in podatke iz izrečenih sodb.
(2) Posredovanje podatkov davčnemu organu na podlagi njegovih zakonitih pristojnosti je brezplačno.
32. člen
(hramba podatkov)
(1) Podatki, vsebovani v davčnih evidencah iz 27. do
30. člena tega zakona, se hranijo deset let, če ni z zakonom o obdavčenju ali zakonom, ki ureja davčni postopek,
drugače določeno.
(2) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka se podatki
iz prejšnjega odstavka hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo
arhivsko gradivo in arhive.
(3) Podatki v davčnih evidencah iz prejšnjega člena se
hranijo do izbrisa obsodbe ali kazni, če te ni, pa do zastaranja pregona. Pristojni državni organi posredujejo davčni
upravi po uradni dolžnosti podatke o izbrisu sodbe ali kazni
oziroma o zastaranju pregona najkasneje v treh mesecih od
izbrisa sodbe ali kazni oziroma zastaranja pregona.
(4) Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka podatke
iz prejšnjega odstavka stalno hrani davčna uprava ločeno
od ostalih evidenc. Način ravnanja s temi podatki predpiše minister, pristojen za ﬁnance, na predlog generalnega
direktorja.
33. člen
(varovanje podatkov)
(1) Za postopke zbiranja, obdelave, shranjevanja, dajanja, uporabe in hrambe podatkov, vsebovanih v davčni
evidencah, ki so davčna tajnost, se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakona, ki
ureja davčni postopek.
(2) Arhivsko gradivo, ki ga davčna uprava preda pristojnim arhivom na podlagi predpisov, ki urejajo arhivsko
gradivo in arhive, ki vsebuje podatke, označene z davčno
tajnostjo, je dostopno v državnih arhivih po 75 letih od nastanka, če ni z zakonom drugače določeno.
34. člen
(vpogled v davčne evidence in obvestilo o stanju)
(1) Zavezanec za davek ima pravico do brezplačnega
vpogleda v podatke v davčnih evidencah iz 27., 28., 29. in
31. člena tega zakona.
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(2) Zavezanec za davek ima pravico do brezplačnega
vpogleda v podatke v davčni evidenci iz 30. člena tega zakona po preteku desetih let od njihovega nastanka.
(3) Zavezanec za davek ima pravico do vpogleda v
davčne evidence iz prejšnjih odstavkov na način in po postopku, ki ga določi minister, pristojen za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
(4) Davčna uprava obvesti davčne zavezance-rezidente o stanju njihovih terjatev in obveznosti iz naslova
davkov na dan 31. decembra. O stanju terjatev in obveznosti na dan 31. decembra jih mora obvestiti najkasneje
do 28. februarja leta po 31. decembru leta, za katerega se
pošilja obvestilo.
V. POLOŽAJ, PRAVICE IN DOLŽNOSTI JAVNIH
USLUŽBENCEV V DAVČNI SLUŽBI
35. člen
(uslužbenci službe)
Javni uslužbenci v davčni upravi so pooblaščene uradne osebe in druge osebe, zaposlene v davčni upravi.
36. člen
(omejitve pravic uslužbencev davčne uprave)
(1) Uslužbenec davčne uprave ne sme opravljati dejavnosti, ki je nezdružljiva z nalogami davčne službe.
(2) Podrobnejše določbe o tem, katerih dejavnosti iz
100. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02,110/02-ZDT-B in 2/04-ZDSS-1) uslužbenci davčne
uprave ne smejo opravljati, določi minister, pristojen za
ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
37. člen
(omejitev uporabe informacij)
(1) Uslužbenec davčne uprave ne sme uporabljati
informacij, podatkov ali spoznanj, do katerih ima dostop pri
opravljanju službenih nalog, v neslužbene namene, razen
v raziskovalne ali izobraževalne namene.
(2) Uslužbenec davčne uprave ne sme uporabljati in
dajati informacij, podatkov in spoznanj za doseganje kakršne koli premoženjske ali druge koristi za sebe ali drugo
osebo.
(3) Dolžnost varovanja davčne, poslovne in druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja v davčni
službi.
38. člen
(težja kršitev delovnih obveznosti)
Kršitev določb 36. in 37. člena tega zakona se šteje za
težjo kršitev delovnih obveznosti, za katero se lahko izreče
ukrep odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ugotavlja odškodninska odgovornost uslužbenca davčne uprave.
39. člen
(izobraževanje)
(1) Uslužbenci davčne uprave, ki opravljajo naloge pooblaščenih uradnih oseb, morajo stalno izpopolnjevati svoja
strokovna znanja, se usposabljati in udeleževati preverjanj
strokovne usposobljenosti, ki jih organizira služba.
(2) Uslužbenci davčne uprave, ki opravljajo naloge
pooblaščenih uradnih oseb, ki se po svoji krivdi ne usposabljajo in udeležujejo preverjanj strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira služba, se razrešijo.
(3) Področje in izvajanje ter pogoje za izobraževanje
in usposabljanje uslužbencev davčne uprave predpiše minister, pristojen za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
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VI. DAVČNI REGISTER
40. člen
(davčni register)
(1) Davčni register je register zavezancev za davek (v
nadaljnjem besedilu: davčni register).
(2) Davčni register se vzpostavi na podlagi davčne
številke zavezanca za davek in podatkov o zavezancu za
davek, določenih v 41. do 48. členu tega zakona.
(3) Davčni register je enotna, z drugimi evidencami
povezana informatizirana baza podatkov.
41. člen
(vsebina davčnega registra)
(1) Davčni register vsebuje za ﬁzične osebe naslednje
podatke:
1. davčno številko;
2. osebne podatke: osebno ime, rojstne podatke in
datum smrti, enotno matično številko občana oziroma enotno matično številko tujca;
3. podatke o državljanstvu;
4. naslov stalnega in začasnega prebivališča, naslov
za vročanje (naselje, ulica, hišna številka in pošta);
5. številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega prometa;
6. druge podatke o ﬁzični osebi (zaposlena/nezaposlena; delodajalec; podatek o tem ali je prijavljena na zavodu
za zaposlovanje; upokojenec; kmet; študent; dijak);
7. podatke o družini (osebno ime in naslov stalnega in
začasnega prebivališča ter davčno številko zakonca oziroma osebe, s katero živi ﬁzična oseba v življenjski skupnosti,
ki je po predpisih, ki urejajo zakonska in družinska razmerja,
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo; osebno
ime in naslov stalnega in začasnega prebivališča vzdrževanih družinskih članov ter njihovo davčno številko);
8. podatke o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje
ﬁzične osebe (davčno številko, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika, meje pooblastil za zastopanje,
datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila,
podatke o elektronskem certiﬁkatu);
9. podatke o elektronskem certiﬁkatu, če ﬁzična oseba
z njim razpolaga;
10. podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, in
sicer: ﬁrmo, sedež in organizacijsko obliko podjetja.
(2) Davčni register vsebuje za pravne osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in
druge osebe, ki opravljajo dejavnost, naslednje podatke:
1. davčno številko;
2. ﬁrmo oziroma ime, sedež in naslov (občina, naselje,
ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, poštna številka,
vse potrebne službene in domače kontaktne številke telefonov
in telefaksov, naslov službene kontaktne elektronske pošte);
3. podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov;
4. podatke o poslovnih enotah doma in v tujini;
5. podatke o ustanoviteljih, družbenikih oziroma članih (davčno številko, ime in priimek oziroma ﬁrmo, naslov
prebivališča oziroma sedeža, državo prebivališča oziroma
sedeža, vrsto in obseg odgovornosti, datum vstopa in datum izstopa);
6. podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, in sicer: ﬁrmo, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini;
7. podatke o osebah, ki so pooblaščene za zastopanje
pravne osebe in druge osebe, ki opravlja dejavnost (davčno
številko, osebno ime, naslov prebivališča, tip zastopnika,
meje pooblastil za zastopanje, datum podelitve pooblastila, datum prenehanja pooblastila, podatke o elektronskem
certiﬁkatu);
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8. identiﬁkacijsko številko, ki jo določi upravljalec poslovnega registra;
9. šifro dejavnosti po standardni klasiﬁkaciji dejavnosti (šifra razreda in podrazreda);
10. številke transakcijskih računov pri izvajalcih plačilnega pometa in številke deviznih računov v Sloveniji in
izven Slovenije;
11. davčne številke in številke transakcijskih računov
pri izvajalcih plačilnega prometa in številke deviznih računov v Sloveniji in izven Slovenije tudi za povezane osebe,
določene z zakonom o obdavčenju;
12. davčno številko, ﬁrmo oziroma osebno ime, sedež
in naslov osebe, ki vodi poslovne knjige, če se poslovne
knjige ne vodijo pri zavezancu za davek;
13. podatke o postopku prisilne poravnave, likvidacije
oziroma stečaja, ter druge vrste prenehanja (datum pravnomočnega sklepa o začetku postopka, datum pravnomočnega sklepa o zaključku postopka in način zaključka
postopka);
14. podatke o statusnih spremembah.
(3) Če je oseba iz prejšnjega odstavka tudi delodajalec, se v davčni register vpiše tudi število zaposlenih,
davčne številke zaposlenih in datum izplačila dohodkov
iz zaposlitve.

niji;

42. člen
(obveznost vpisa v davčni register)
V davčni register se vpiše:
1. subjekt vpisa v sodni register;
2. ﬁzična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji;
3. ﬁzična oseba z začasnim prebivališčem v Slove-

4. samostojni podjetnik posameznik;
5. pravna in ﬁzična oseba, ki opravlja dejavnost in
je vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Slovenije in ni oseba iz 1. ali 4. točke
tega člena;
6. pravna in ﬁzična oseba, ki nima sedeža ali druge
registrirane oblike v Sloveniji in opravlja aktivnost na območju Slovenije;
7. oseba, ki ni zajeta v prejšnjih točkah;
8. združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne
osebnosti.
43. člen
(vpis ﬁzične osebe v davčni register)
(1) Fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji se vpiše v davčni register po uradni
dolžnosti. Vpis izvede davčni urad, ki ima sedež na območju stalnega oziroma začasnega prebivališča ﬁzične
osebe, na podlagi podatkov iz centralnega registra prebivalstva.
(2) Fizična oseba, ki v Sloveniji nima niti začasnega
prebivališča, pa dosega na njenem območju obdavčljive
dohodke, mora predložiti prijavo za vpis v davčni register
pri davčnem uradu, kjer ima sedež izplačevalec dohodkov;
če izplačevalec dohodkov nima sedeža v Sloveniji, mora
predložiti prijavo za vpis v davčni register pri davčnem
uradu, kjer je dosegla dohodek. Če je izplačevalcev dohodkov več, ali če je dohodek dosežen na območju več
davčnih uradov, ﬁzična oseba po tem odstavku prijavi vpis
v davčni register pri davčnem uradu, na območju katerega
ima sedež izplačevalec prvega obdavčljivega dohodka, ki
ga prejema ta oseba, oziroma pri davčnem uradu, kjer je
bil dosežen prvi dohodek.
(3) Fizična oseba, ki v Sloveniji nima niti začasnega
prebivališča, je pa lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, mora predložiti prijavo za
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vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega se to premično premoženje pretežno nahaja oziroma
na območju katerega nepremičnina leži.
(4) Fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske
člane, mora predložiti prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register pri davčnem uradu, ki ima
sedež na območju njenega stalnega oziroma začasnega
prebivališča.
44. člen
(vpis ﬁzične osebe, ki opravlja dejavnost)
(1) Samostojni podjetnik posameznik in druga ﬁzična
oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v kakšen drug
register oziroma evidenco, prijavi v zvezi z opravljanjem
dejavnosti vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega ima sedež.
(2) Samostojni podjetnik posameznik, ki je subjekt
vpisa v vpisnik podjetnikov, predloži prijavo za vpis v davčni register ob priglasitvi za vpis v vpisnik podjetnikov.
(3) Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana
v kakšen drug register oziroma drugo predpisano evidenco, predloži prijavo za vpis v davčni register v osmih dneh
po opravljenem vpisu v drug register oziroma evidenco.
(4) Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v
kakšen drug register oziroma drugo predpisano evidenco,
predloži prijavo za vpis v davčni register v osmih dneh po
začetku opravljanja dejavnosti pri davčnem uradu, na območju katerega ima stalno oziroma začasno prebivališče.
45. člen
(vpis pravnih oseb, združenj oseb po tujem pravu, ki so
brez pravne osebnosti, in drugih oseb v davčni register)
(1) Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu,
ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt
vpisa v sodni register ali kakšen drug register oziroma evidenco, predloži prijavo za vpis v davčni register davčnemu
uradu, na območju katerega ima sedež, v osmih dneh po
opravljenem vpisu oziroma prijavi v sodni register, drug
register ali evidenco oziroma v osmih dneh po dnevu, ko
prične dejansko opravljati dejavnost v Sloveniji.
(2) Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji, predloži prijavo za vpis v davčni register
pred pričetkom opravljanja aktivnosti na območju Slovenije davčnemu uradu, na območju katerega bo opravljala
aktivnost.
46. člen
(vpis v davčni register po uradni dolžnosti)
(1) Oseba, za katero je s tem zakonom določeno, da
predloži davčni upravi prijavo za vpis v davčni register, pa
tega ni storila, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti in se jo o tem obvesti.
(2) Davčni urad izda subjektu vpisa v davčni register
v osmih dneh po vpisu v davčni register potrdilo o vpisu ter
mu dodeli davčno številko, ki se jo navede na potrdilu.
47. člen
(vpis sprememb v davčni register)
(1) Oseba, ki je vpisana v davčni register, mora v 15
dneh po nastanku spremembe obvestiti pristojni davčni
urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava
za vpis v davčni register.
(2) Za osebo iz prejšnjega odstavka, ki tega ne stori,
vpiše davčni urad spremembe podatkov v davčni register
po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov
in evidenc oziroma pridobljenih podatkov.
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48. člen

(izbris iz davčnega registra)
(1) Davčni urad izbriše subjekt vpisa iz davčnega
registra, ko oseba umre oziroma preneha obstajati in če
je prenehala njena davčna obveznost.
(2) O izbrisu iz davčnega registra davčni urad pisno
obvesti morebitne pravne naslednike.
49. člen
(prevzem podatkov)
(1) Davčna uprava prevzema od upravljalcev uradnih
registrov, upravljalcev evidenc in od upravljalcev zbirk podatkov (razvidov, imenikov, seznamov, ipd.) podatke, potrebne
za opravljanje nalog s svojega delovnega področja.
(2) Upravljalci iz prejšnjega odstavka morajo sproti
oziroma najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli
mesec davčni upravi poslati podatke o spremembah v podatkih, ki jih vodijo.
(3) Prevzemanje podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena se davčni upravi ne zaračuna.
50. člen
(pooblastilo za podzakonski akt)
Natančnejše predpise o vodenju in vzdrževanju davčnega registra, o vsebini in obliki prijave za vpis v davčni
register ter listinah, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register, o prijavi sprememb, o načinu dajanja podatkov in o prevzemu podatkov predpiše minister,
pristojen za ﬁnance, na predlog generalnega direktorja.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
51. člen
(davčni prekrški posameznikov)
Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, če:
1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem
zakonom, pristojnemu davčnemu uradu prijave za vpis v
davčni register (drugi, tretji in četrti odstavek 43. člena);
2. ne obvesti pristojnega davčnega urada o spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni
register, v roku, določenem s tem zakonom (47. člen).

Uradni list Republike Slovenije
VIII. PREHODNA DOLOČBA
53. člen
(prijava vzdrževanih družinskih članov)
Ne glede na četrti odstavek 43. člena tega zakona,
predložijo ﬁzične osebe prijavo za vpis v davčni register
za vzdrževane družinske člane iz 7. točke prvega odstavka 41. člena tega zakona hkrati s predložitvijo napovedi
za odmero dohodnine za leto 2004. Na podlagi prijave
se vzdrževani družinski člani iz 7. točke prvega odstavka
41. člena tega zakona vpišejo v davčni register po uradni
dolžnosti.
IX. KONČNE DOLOČBE
54. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96, 36/96,
87/97, 48/98, 26/99, 54/99-ZPPod, 85/2000, 79/01 in
52/02-ZDU-1), uporablja pa se do 31. decembra 2004.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
62. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
54/04).
55. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2005.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
davčni službi – ZDS-1A (Uradni list RS, št. 139/04) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
53.a člen
(prehodna ureditev glede pogojev za inšpektorje)

(1) Z globo od 400.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in druga ﬁzična oseba, ki opravlja dejavnost, če:
1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s
tem zakonom, davčnemu organu prijave za vpis v davčni
register (44. in 45. člen);
2. ne obvesti pristojnega davčnega urada o spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni
register, v roku, določenem s tem zakonom (47. člen).
(2) Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika.

(1) Ne glede na pogoje iz 20. člena tega zakona
lahko delo inšpektorja opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge
inšpektorja, vendar le, če do 31. 12. 2005 predloži dokazilo o začetku izobraževanja za pridobitev univerzitetne ali
visoke strokovne izobrazbe in do 31. 12. 2009 dokazilo o
uspešnem zaključku izobraževanja.
(2) Inšpektor, ki ne predloži dokazila o začetku izobraževanja oziroma dokazila o uspešnem zaključku izobraževanja v rokih, določenih v prejšnjem odstavku, se
razreši naziva inšpektor in opravljanja nalog, ki so vezana
na delovno mesto inšpektorja, ter se razporedi na delovno
mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in delovnim
izkušnjam, zahtevanim za zasedbo delovnega mesta.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delo
inšpektorja izjemoma opravlja tudi delavec, ki nima zahtevane strokovne izobrazbe, pa opravlja dela in naloge
inšpektorja, če ima na dan začetka uporabe tega zakona
višjo strokovno izobrazbo ter največ 5 let delovne dobe
do upokojitve.

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS,
št. 57/04) vsebuje naslednjo prehodno in končne določbe:

6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. januarja 2005.

52. člen
(davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti)
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MINISTRSTVA
517.

Odredba o valorizaciji zneskov za odmero
dohodnine za leto 2004

Na podlagi tretjega odstavka 152. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr.,
63/04 – popr., 80/04 in 139/04) izdaja minister za ﬁnance

ODREDBO
o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za
leto 2004
1. člen
Zneski za odmero dohodnine za leto 2004 znašajo:
Če znaša letna osnova SIT
nad
do

1.594.560
3.189.117
4.783.679
6.378.235
9.567.353

1.594.560
3.189.117
4.783.679
6.378.235
9.567.353

SIT

Znaša davek

17%
271.073 + 35%
829.168 + 37%
1.419.158 + 40%
2.056.982 + 45%
3.492.085 + 50%

SIT

nad 1.594.560
nad 3.189.117
nad 4.783.679
nad 6.378.235
nad 9.567.353

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-04-4/2005/2
Ljubljana, dne 15. februarja 2005.
EVA 2005-1611-0093
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance

518.

Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka
na darilo

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odl.
US, 128/04 – odl. US in 139/04) izdaja minister za ﬁnance

PRAVILNIK
o obrazcu napovedi za odmero davka na darilo
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazca »Napoved za odmero davka na darilo«.
2. člen
Prejemnik darila, zavezanc po Zakonu o davkih občanov (Uradni list RS, št. 8/91 – uradno prečiščeno besedilo in
7/93, 18/96 – ZdavP in 91/98 – ZdavP-C), vloži napoved za
odmero davka na darilo na obrazcu »Napoved za odmero
davka na darilo«, ki je objavljen v prilogi 1 tega pravilnika in
je njegov sestavni del.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 425-07-3/2004/4
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.
EVA 2004 -1611-0252
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za ﬁnance
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PRILOGA 1

NAPOVED
ZA ODMERO DAVKA NA DARILO
1. OSEBNI PODATKI O OBDARJENCU

Dav�na številka:

Ime in priimek …………………………………………………………………………………..
Podatki o bivališ�u
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
� da
� ne
Država rezidentstva: ............................
2. OSEBNI PODATKI O DAROVALCU

Dav�na številka:

Ime in priimek …………………………………………………………………………………..
Podatki o bivališ�u
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) ……………………………………………………………
Zavezanec je rezident Republike Slovenije:
� da
� ne
Država rezidentstva: ............................
3. PODATKI O PREJETEM DARILU
Dne ............................................ sem od darovalca prejel v dar naslednje premoženje:

Zap.
št.

Opis podarjenega premi�nega premoženja
oziroma darila v denarju

Vrednost (v SIT)

Skupaj

Zap.
št.

Vrednost (v SIT)

Vrsta in opis podarjenih nepremi�nin

Skupaj

MF-DURS obr. ZDODAR št. 1
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Vrsta stroškov, dolgov in bremen, ki odpadejo na podarjeno
premoženje

Stran

Vrednost (v SIT)

Skupaj
4. SORODSTVENO RAZMERJE OBDARJENCA DO DAROVALCA:
...........................................................................................
5. OD ISTEGA DAROVALCA SEM V RAZDOBJU ENEGA LETA PREJEL ŽE
NASLEDNJA DARILA:
Zap.
št.

Opis darila

Vrednost (v SIT)

Skupaj

Pripombe zavezanca:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki resni�ni, to�ni in popolni.
V/Na....................................., dne ........................
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.................................................................
(podpis zavezanca)
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO
DAVKA NA DARILO

Napoved za odmero davka na darilo mora dav�ni zavezanec (v nadaljevanju: zavezanec),
ki prejme v dar premoženje, od katerega se pla�a davek na dediš�ine in darila, vložiti pri
pristojnem dav�nem organu v 15 dneh od prejema darila.

Zavezanec, ki prejme v dar samo premi�no premoženje, napove prejem darila pri dav�nem
organu, pri katerem je vpisan v dav�ni register.

Zavezanec, ki prejme v dar nepremi�nino, napove prejem darila pri dav�nem organu, kjer
nepremi�nina leži. �e nepremi�nina leži na obmo�ju ve� dav�nih organov, zavezanec
napove prejem darila pri dav�nem organu, pri katerem je vpisan v dav�ni register.

Darilo, ki obsega samo premi�no premoženje napove zavezanec, ki ni rezident Slovenije in
ni vpisan v dav�ni register, pri dav�nem organu, kjer je darovalec vpisan v dav�ni register.
Darilo, ki obsega premi�no in nepremi�no premoženje, napove tak zavezanec pri dav�nem
organu, pristojnem za obmo�je, kjer nepremi�nina leži.

VPISOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Zavezanec vpiše svoje osebne podatke in osebne podatke darovalca.

VPISOVANJE PODATKOV O PREJETEM DARILU
Zavezanec vpiše podatke o prejetem darilu in njegovi vrednosti ter datum prejema darila.
Kot datum prejema darila se šteje datum podpisa darilne pogodbe oziroma, �e ni darilne
pogodbe, se vpiše datum dejanskega prejema darila.
V skladu s 5. �lenom Zakona o davkih ob�anov (Uradni list RS, št. 8/91 – uradno pre�iš�eno
besedilo in 7/93, 18/96 – ZdavP in 91/98 – ZdavP-C) je osnova za davek na dediš�ine in
darila prometna vrednost podedovanega ali v dar prejetega premoženja (v nadaljevanju:
vrednost) ob nastanku dav�ne obveznosti po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki
odpadejo na premoženje, od katerega se pla�uje ta davek. S prometno vrednostjo je treba
razumeti vrednost, ki bi se lahko dosegla v prostem prometu v �asu pridobitve darila.
Kolikor je prej omenjena vrednost razvidna iz darilne pogodbe, se vpiše to vrednost oziroma,
�e ni razvidna iz darilne pogodbe, vpiše vrednost darila zavezanec sam. Vrednost se vpiše v
tolarjih brez stotinov.

Pod rubriko »Opis podarjenega premi�nega premoženja oziroma darila v denarju«
zavezanec opiše podarjeno premi�no premoženje oziroma vpiše, da gre za darilo, izraženo
v denarju.

Zavezanec vpiše vrsto podarjenih nepremi�nin kot so na primer stanovanje, hiša, poslovni
prostor (STAVBA) in kmetijsko, gozdno ali drugo zemljiš�e (ZEMLJIŠ�E). �e je podarjena
nepremi�nina STAVBA, zavezanec vpiše še ime ob�ine, naselja, ulice, hišno številko in
uporabno površino oziroma površino iz pogodbe v m2; �e je podarjena nepremi�nina
ZEMLJIŠ�E, pa zavezanec vpiše ime katastrske ob�ine, parcelno številko in površino v m2
za vsako posamezno parcelo.
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Zavezanec navede vrsto stroškov, dolgov in bremen, ki odpadejo na podarjeno premoženje
in vpiše njihovo vrednost, v tolarjih brez stotinov.
Pri ugotavljanju dav�ne osnove za odmero davka na darila se predmeti gospodinjstva ne
upoštevajo.
VPISOVANJE RAZMERJA OBDARJENCA Z DAROVALCEM
Zavezanec, ki je obdarjenec, vpiše sorodstveno razmerje med njim in darovalcem glede na
dedne redove po Zakonu o davkih ob�anov oziroma glede na razmerja, ki izhajajo iz
zakonske zveze ali dalj �asa trajajo�e življenjske skupnosti v smislu Zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14789 in Uradni list RS, št.
60/99 – odlo�ba US, 64/01, 42/03 – odlo�ba US, 16/04 in 69/04)**.
VPISOVANJE ŽE PREJETIH DARIL OD ISTEGA DAROVALCA
Zavezanec vpiše darila, ki jih je od istega darovalca v razdobju enega leta že prejel in njihovo
vrednost.
PRIPOMBE ZAVEZANCA
Rubrika pripombe zavezanca je namenjena vpisu vseh dodatnih informacij, pomembnih za
odmero davka.

* - dedni redovi:
I. dedni red (zakonec, sin, h�i, vnuk in vnukinja; izena�eni: zet, snaha, pastorek in dedi�, ki je z zapustnikom
živel v dalj �asa trajajo�i življenjski skupnosti)
II. dedni red ( starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
III. dedni red ( dedi, babice)
IV. vsi drugi
** - Dalj �asa trajajo�a življenjska skupnost moškega in ženske,ki nista sklenila zakonske zveze, ima zanju enake
pravne posledice po tem zakonu, kot �e bi sklenila zakonsko zvezo
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Pravilnik o geografski označbi Prleška tünka

Na podlagi tretjega odstavka 46. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1
in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o geografski označbi Prleška tünka
1. člen
Ta pravilnik določa način predelave in priprave za trg ter
območje predelave za tünko z geografsko označbo Prleška
tünka.
2. člen
(1) Geografsko označbo Prleška tünka ima lahko tünka,
predelana in pripravljena za trg po postopku in na območju, ki
sta določena v speciﬁkaciji za Prleško tünko in jo je potrdilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skladu s
predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Speciﬁkacija za Prleško tünko iz prejšnjega odstavka je dosegljiva na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
3. člen
Tünka, ki ima geografsko označbo Prleška tünka, mora
biti označena v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in s tem pravilnikom.
4. člen
Geografsko označbo Prleška tünka lahko uporablja
predelovalec tünk, ki pridobi certiﬁkat za to tünko v skladu
s predpisom, ki ureja postopke za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
5. člen
Zaščitni znak za tünko z geografsko označbo Prleška tünka pridobi predelovalec tünk v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
6. člen
Predelovalci Prleške tünke, ki so do uveljavitve tega
pravilnika uporabljali oziroma navajali ime Prleška tünka za
svoje proizvode, morajo pridobiti certiﬁkat iz 4. člena tega
pravilnika najpozneje v enem letu od dneva uveljavitve tega
pravilnika, sicer tega imena ne smejo uporabljati oziroma
navajati na svojih proizvodih.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-155/2001
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EVA 2004-2311-0369
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
Za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

520.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99

Uradni list Republike Slovenije
– ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013), št. 01-02/04
z dne 7. januarja 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja
2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Bovec, ki meri 21.453 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Bovec in Kobarid, oziroma v katastrskih občinah Strmec, Log pod Mangrtom, Bovec, Koritnica, Čezsoča, Žaga,
Srpenica in Breginj.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Bovec je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 12.985,75 ha, od katere je:
– 3.827,41 ha večnamenskih gozdov, 42,85 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi
niso dovoljeni, 1.607,9 ha gozdov s posebnim namenom, v
katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 7.507,59
varovalnih gozdov;
– 182,06 ha državnih gozdov, 8.557,12 ha občinskih
gozdov in 4.246,57 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih
oseb;
B) lesna zaloga: 217,9 m3/ha, od tega 60,7 m3/ha
iglavcev in 157,2 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 3,57 m3/ha, od tega 1,27 m3/ha
iglavcev in 2,3 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev
iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do
31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Bovec določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 37,01 ha,
– ekološke funkcije na površini 8.809,91 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.431,9 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Bovec (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Bovec za
obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 149.999 m3, od tega
51.246 m3 iglavcev in 98.753 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 48,37 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 120 ha in vzdrževanje grmišč na
površini 165 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 22 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 18 km.
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(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Bovec (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Bovec
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Bovec (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin,
Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Bovec, Kot 87, Bovec, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-9/2001/8
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
EVA 2004-2311-0403
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

521.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krško (2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99
– ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Krško (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Krško (2004–2013), št. 08-05/04
z dne 5. aprila 2004, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004
do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Krško, ki meri 8.056,63 ha,
se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Brežice, v občini Krško, oziroma v katastrskih občinah Drnovo, Leskovec,
Krško, Veliki Trn, Ravne in Senuše.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Krško je z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 3.309,19 ha, od katere je 201,44 ha državnih gozdov, 4,54 ha občinskih gozdov, 3.099,33 ha zasebnih
gozdov v lasti ﬁzičnih oseb in 3,88 ha zasebnih gozdov v
lasti pravnih oseb;
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B) lesna zaloga: 254,4 m3/ha, od tega 29 m3/ha iglavcev in 225,4 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 7,35 m3/ha, od tega 0,93 m3/
ha iglavcev in 6,42 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krško (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz
gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Brežice, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001
do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize
preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Krško določeno, da so najbolj poudarjene
funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.913,75 ha,
– ekološke funkcije na površini 513,98 ha ter
– socialne funkcije na površini 198,01 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Krško (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in
gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Krško za
obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni
naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 127.749 m3, od tega
10.638 m3 iglavcev in 117.111 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 370,6 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 57,53 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in
sicer zaščita z ograjo v dolžini 3.950 m ter s količenjem ali
tulci v obsegu 3.800 kosov,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in
žuželkami, v obsegu 50 delovnih dni,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 2,7 km,
– gradnja gozdnih vlak v dolžini 4 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Krško (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove
izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Krško
v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra
2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni
v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote
Krško (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krško (2004–2013) je na vpogled na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Cesta
bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Kostanjevica, Grajska cesta 23,
Kostanjevica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Krško (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-4/01/8
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
EVA 2004-2311-0408
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

Stran

1360 /
522.

Št.

17 / 24. 2. 2005

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica
(2003–2012)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON,
67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica
(2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2003–2012), št.
05-10/03 z dne 31. decembra 2003, ki ga je za obdobje od
1. januarja 2003 do 31. decembra 2012 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Nanos-Hrušica, ki meri
2.254,31 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
Postojna, v Občini Postojna, oziroma v katastrskih občinah
Bukovje in Šmihel pod Nanosom.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Nanos-Hrušica je z dnem
1. januarjem 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 2.242,84 ha, od katere je:
– 2.230,17 ha večnamenskih gozdov in 12,67 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski
ukrepi niso dovoljeni;
– vsi gozdovi so v državni lasti;
B) lesna zaloga: 277,4 m3/ha, od tega 163,8 m3/ha
iglavcev in 113,6 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 8,69 m3/ha, od tega 4,76 m3/
ha iglavcev in 3,93 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Nanos-Hrušica (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega
območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja
2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov,
analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov
ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v
gozdnogospodarski enoti Nanos-Hrušica določeno, da so
najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.135,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 356,67 ha ter
– socialne funkcije na površini 28,83 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja
so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja
z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo
doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Nanos-Hrušica za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2012
določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 121.453 m3, od tega
65.275 m3 iglavcev in 56.178 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.269,07 ha,
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– nega mlajšega drogovnjaka na površini 298,71 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami,
v obsegu 200 delovnih dni,
– vzdrževanje in rekonstrukcija gozdnih vlak v dolžini
115 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Nanos-Hrušica (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov
in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Nanos-Hrušica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do
31. decembra 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in
ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda
za gozdove Slovenije, Krajevne enote Bukovje, Bukovje
28, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica
(2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-8/01/6
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
EVA 2003-2311-0125
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

523.

Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg
(2004–2013)

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl.US, 56/99 – ZON,
67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o gozdnogospodarskem načrtu
gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg
(2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt
gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg (2004–2013),
št. 11-10/2004 z dne 8. oktobra 2004, ki ga je za obdobje
od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za
gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radlje – desni breg, ki meri
11.106,87 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju
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Slovenj Gradec, v občinah Radlje ob Dravi, Vuzenica in
Ribnica na Pohorju, oziroma v katastrskih občinah Planina,
Vuhred, Orlica, Dravče, Šentjanž nad Dravčami, Vuzenica,
Šentvid, Primož na Pohorju, Orlica in Hudi Kot.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radlje – desni breg je
z dnem 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje
gozdov:
A) površina: 8.218,35 ha, od katere je:
– 8.125,3 ha večnamenskih gozdov, 18,87 ha gozdov
s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 74,18 varovalnih gozdov;
– 1.096,83 ha državnih gozdov in 7.121,52 ha zasebnih gozdov v lasti ﬁzičnih oseb;
B) lesna zaloga: 360,5 m3/ha, od tega 299,9 m3/ha
iglavcev in 60,6 m3/ha listavcev;
C) tekoči letni prirastek: 7,57 m3/ha, od tega 6,16
3
m /ha iglavcev in 1,41 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg (2004–2013) je ob
upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta
Gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra
2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih
spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Radlje – desni breg določeno, da so najbolj
poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.332,41 ha,
– ekološke funkcije na površini 3.532,21 ha ter
– socialne funkcije na površini 430,56 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske
enote Radlje – desni breg (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve
za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka
prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radlje
– desni breg za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 385.301 m3, od tega
330.657 m3 iglavcev in 54.644 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 2.219,48 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 221,51 ha
in prebiralnega gozda na površini 102,26 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo,
na površini 55,6 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 36,5 ha ter vzdrževanje grmišč
na površini 24,2 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 3,4 km.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg (2004–2013) so določeni
ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne
ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti
Radlje – desni breg v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem
načrtu gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg
(2004–2013).
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7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg (2004–2013) je na
vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne
enote Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, Slovenj Gradec, na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radlje, Koroška cesta 68, Radlje ob Dravi, in na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Radlje – desni breg (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-11-4/2001/7
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
EVA 2004-2311-0410
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Marija Lukačič l. r.

524.

Pravilnik o spremembi pravilnika o
strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz ﬁtomedicine

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena in drugega odstavka 9. člena Zakona o ﬁtofarmacevtskih sredstvih (Uradni
list RS, št. 98/04 – prečiščeno besedilo) objavlja ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o strokovnem
usposabljanju in preverjanju znanja
iz ﬁtomedicine
1. člen
V pravilniku o strokovnem usposabljanju in preverjanju
znanja iz ﬁtomedicine (Uradni list RS, št. 36/02 in 41/04) se
v 1. členu doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– obliko in način vodenja evidenc o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz ﬁtomedicine;«.
2. člen
V 5. členu se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. zagotovijo ustrezno opremo in vodenje evidenc o
opravljenih usposabljanjih, opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja ter izdanih potrdilih.«.
3. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 6. člena se
besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in
semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava
Republike Slovenije«.
4. člen
V 11. členu se besedilo drugega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
»Kandidat se na usposabljanje prijavi s prijavnico, ki je
objavljena na spletni strani uprave »www.furs.si« ter vsebuje
najmanj naslednje podatke: osebno ime kandidata, datum in
kraj rojstva, EMŠO, davčno številko, KMG MID številko kmetijskega gospodarstva, naslov stalnega prebivališča, občino stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonsko
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številko in naslov elektronske pošte, podatke o dosedanji zaključeni izobrazbi (stopnja končane izobrazbe, izobraževalna
ustanova, šolski oziroma študijski program, smer, datum in kraj
izdaje zaključnega spričevala oziroma diplome), vrsto tečaja,
na katerega se kandidat prijavlja (za predavatelja ﬁtomedicine, odgovorno osebo, prodajalca ﬁtofarmacevtskih sredstev
ali izvajalca varstva rastlin), izvajalca in datum razpisanega
tečaja, datum izpolnitve prijavnice ter podpis kandidata. K
prijavi za tečaj za predavatelja ﬁtomedicine, odgovorno osebo
ali prodajalca ﬁtofarmacevtskih sredstev se priloži fotokopija
zaključnega spričevala oziroma diplome ali potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu ali diplomiranju.«.
5. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Evidence o opravljenih izpitih in preverjanjih znanja
vodijo izvajalci usposabljanja.
Opravljeni izpiti oziroma preverjanja znanja se vpišejo
v evidenco o opravljenih izpitih oziroma preverjanjih znanja,
ki se vodi v elektronski obliki ter vsebuje najmanj naslednje
podatke: zaporedno številko, osebno ime kandidata, datum
in kraj rojstva, EMŠO, davčno številko, KMG MID številko
kmetijskega gospodarstva, naslov stalnega prebivališča, občino stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča,
telefonsko številko in naslov elektronske pošte, podatke o
dosedanji zaključeni izobrazbi (stopnja končane izobrazbe,
izobraževalna ustanova, šolski oziroma študijski program,
smer, datum in kraj izdaje zaključnega spričevala oziroma
diplome), vrsto tečaja (za predavatelja ﬁtomedicine, odgovorno osebo, prodajalca ﬁtofarmacevtskih sredstev ali izvajalca
varstva rastlin), datum opravljanja izpita ali datum preverjanja
znanja, datum izdaje in številko potrdila, rezultat izpita oziroma preverjanja znanja ter osebno ime vpisnika podatkov.
Izvajalec usposabljanj mora zagotoviti tehnično opremo
za dostop do centralne evidence (internetni dostop) in sproti
vpisovati vse spremembe podatkov v evidenco iz prejšnjega
odstavka.
Izvajalec usposabljanja mora zapisnike o izpitih iz
osmega odstavka 12. člena tega pravilnika in pisna preverjanja znanja iz petega odstavka 13. člena tega pravilnika
hraniti najmanj pet let.«.
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(vodenje centralne evidence in registra)
Uprava vzpostavi centralno evidenco podatkov iz drugega odstavka 15. člena pravilnika.
Uprava vodi register predavateljev, ki so lahko tudi člani
izpitne komisije, ter register izvajalcev usposabljanj.«.
7. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(rok za pridobitev potrdila)
Izvajalci varstva rastlin, ki na dan uveljavitve tega pravilnika že izvajajo dejavnost oziroma opravljajo dela in naloge
v zvezi z neposrednim ravnanjem s FFS, morajo pridobiti
potrdilo o pridobitvi znanja iz ﬁtomedicine najpozneje do
1. januarja 2006.«.
8. člen
Priloga 1 in 3 se črtata.
9. člen
Centralna evidenca iz novega 17. člena pravilnika se
vzpostavi najpozneje do 1. januarja 2006. Do vzpostavitve
evidence iz novega 15. člena tega pravilnika v elektronski
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obliki se evidenca vodi na način, kot je bila vodena do uveljavitve tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-176/2004/2
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
EVA 2004-2311-0428
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

525.

Odločba o imenovanju organizacije za
ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje)
kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo
geografskega porekla in geografske označbe

Na podlagi drugega odstavka 66. člena Zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02
– ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in Javnega razpisa za imenovanje organizacij za ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje)
kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo geografskega
porekla in geografske označbe št. 324-268/2004/1, izdaja
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODLOČBO
o imenovanju organizacije za ugotavljanje
skladnosti (certiﬁciranje) kmetijskih pridelkov
oziroma živil z označbo geografskega porekla
in geografske označbe
I
Za organizacijo za ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje)
kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo geografskega
porekla in geografske označbe se imenuje Inspect Ljubljana,
Mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in količine blaga,
svetovanje ter inženiring d.d., Linhartova cesta 49/a, 1000
Ljubljana.
II
Na podlagi te odločbe, bo z Inspect Ljubljana, Mednarodnim podjetjem za kontrolo kakovosti in količine blaga,
svetovanje ter inženiring d.d., Linhartova cesta 49/a, 1000
Ljubljana, sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile
medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
III
Imenovana organizacija za ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje) kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo geografskega porekla in geografske označbe, mora biti akreditirana
najkasneje do 30. 3. 2005. Če se imenovana organizacija ne
akreditira v roku, se odločba o imenovanju razveljavi in se njen
izrek objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 324-268/2004/5
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0018
Marica Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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526.

Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o
emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih
mora izpolnjevati preveritelj

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 134. člena v
povezavi s prvim odstavkom 104. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o merilih za preverjanje poročila o emisijah
toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora
izpolnjevati preveritelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu s prilogo V Direktive 2003/87/
ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003
o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive
Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32)
določa merila za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih
plinov (v nadaljnjem besedilu: emisije TGP) in pogoje, ki jih
mora izpolnjevati pravna ali ﬁzična oseba, da pridobi pooblastilo za njegovo preverjanje, skladno z zakonom, ki ureja
varstvo okolja.
(2) Poročilo o emisijah TGP je dokument, ki ga mora v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in Odločbo Komisije 2004/156/ES z dne 29. januarja 2004 o določitvi smernic
za spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v
skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega Parlamenta in
Sveta (UL L št. 59 z dne 26. 2. 2004, str.1; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2004/156/ES) pripraviti upravljavec naprave,
za katero je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje TGP, za
preteklo koledarsko leto, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja (v nadaljnjem besedilu: poročilo).
(3) Preveritelj je pravna ali ﬁzična oseba, ki izpolnjuje s
tem pravilnikom predpisane pogoje in pridobi od ministrstva,
pristojnega za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pooblastilo za preverjanje poročila.
(4) Preverjanje poročila (v nadaljnjem besedilu: preverjanje) je preizkušanje in ocenjevanje poročila ter podatkov in
metod, uporabljenih pri njegovem sestavljanju, in na podlagi
tega dajanje neodvisnega strokovnega pisnega mnenja o
tem, ali poročilo v vseh pomembnejših pogledih podaja resničen, pravilen in ustrezen prikaz izvajanja monitoringa emisij
TGP v skladu s tem pravilnikom, zakonom, ki ureja varstvo
okolja, in Odločbo 2004/156/ES.
(5) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen kot po določbah zakona, ki ureja varstvo okolja.
II. MERILA ZA PREVERJANJE POROČILA
2. člen
(1) Preveritelj mora v okviru preverjanja preučiti način
izvajanja monitoringa emisij TGP, določenega v dovoljenju
za izpuščanje TGP, in vsebino poročila. Preveritelj na podlagi
tega pripravi neodvisno strokovno pisno mnenje o tem, ali
poročilo podaja resničen, pravilen in ustezen prikaz izvajanja monitoringa emisij TGP ter tako pridobljenih podatkov in
informacij, zlasti pa:
1. podatkov o dejavnostih, ki povzročajo emisije TGP in
z njimi povezanimi meritvami in izračuni emisij TGP,
2. izbire in uporabe emisijskih faktorjev v skladu z Odločbo 2004/156/ES,
3. uporabljenih izračunov, s katerimi je bila določena
celotna količina emisije TGP iz naprave,
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4. primernost izbire in uporabe metod merjenja, če so
bile le-te uporabljene za izvedbo monitoringa emisij TGP.
(2) Preveritelj mora zagotoviti strokovno, objektivno, nepristransko, nediskriminatorno preverjanje, pri tem pa upoštevati tudi temeljna revizijska načela v skladu s predpisi o
revidiranju.
(3) Preveritelj mora pri preverjanju upoštevati, ali je
upravljavec naprave, katerega poročilo je predmet preverjanja, vključen v sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij
skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(4) Preverjanje lahko neposredno izvaja samo strokovnjak,
ki ima potrdilo iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(5) Preveritelj mora dati ministrstvu na njegovo zahtevo
vse podatke o preverjanju.
3. člen
(1) Preverjanje lahko opravlja več preveriteljev, pogodbo o preverjanju z upravljavcem naprave pa mora skleniti le
eden od njih, ki prevzema tudi polno odgovornost za izvedbo
preverjanja.
(2) Preveritelj mora od upravljavca naprave pred začetkom preverjanja dobiti zagotovilo, da bo za preverjanje
poročila lahko dobil vso dokumentacijo, ki jo potrebuje za
preverjanje poročila, lahko pa tudi kadarkoli vstopil v poslovne prostore upravljavca ali v napravo, pregledal njeno delovanje, odvzel vzorce in izvedel druga dejanja, ki so potrebna
za preverjanje poročila.
(3) Preveritelj mora zavrniti preverjanje in izdelavo pisnega mnenja, če upravljavec naprave ne zagotovi izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(1) Preverjanje obsega izdelavo in izvedbo načrta preverjanja, pripravo poročila o preverjanju in izdajo pisnega
mnenja skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Preveritelj mora izdelati načrt preverjanja na podlagi
strateške analize in analize tveganja.
5. člen
(1) Strateška analiza vključuje analizo vseh dejavnosti,
ki potekajo v napravi in prispevajo k emisiji TGP. Zaradi tega
mora imeti preveritelj pregled nad vsemi dejavnostmi in njihovim pomenom za emisije TGP.
(2) Strateška analiza vsebuje pregled in seznanitev z
dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče oceniti naravo,
obseg in kompleksnost preverjanja za posamezno napravo,
zlasti pa:
1. naravo, obseg in kompleksnost opreme in procesov,
ki prispevajo k emisiji TGP, vključno z meritvami in evidencami o energetskih proizvodih, surovinah in zunanjih vplivih, ter
njihov vpliv na izvajanje dejavnosti v obdobju, za katerega je
treba pripraviti poročilo;
2. sistem upravljanja s podatki, merjenje in dokumentiranje surovin in emisij, združevanje in arhiviranje podatkov
o emisijah TPG, vključno z obstojem notranjega sistema
nadzora, ali vključenost v sistem okoljevarstvenega vodenja
organizacij (EMAS), uporabe standarda ISO 14001 ali drugega podobnega sistema upravljanja s podatki in njihovega
dokumentiranja;
3. shemo organiziranosti upravljavca, vključno z navedbo organizacijske strukture, ki se ukvarja z upravljanjem,
vzdrževanjem in dokumentiranjem podatkov, povezanih z
emisijami TGP.
6. člen
Preveritelj pri strateški analizi upošteva zlasti:
1. dovoljenje za izpuščanje TGP in metodologijo izvajanja monitoringa, ki je določena v dovoljenju,
2. izvajanje dejavnosti in proizvode,
3. podeljene emisijske kupone iz državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov,
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4. spremembe pri upravljavcu v obdobju, za katerega je
treba pripraviti poročilo, zlasti če gre za nakupe, odlaganja,
spremembo proizvodov ali proizvodnega procesa,
5. obstoj in ovrednotenje virov emisij TGP in podatkov
o teh emisijah,
6. obstoj sistemov iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena,
7. ravnanje s podatki posamičnih virov emisij TGP in
8. obstoj informacijskega sistema o emisijah TGP.
7. člen
(1) Analiza tveganja vključuje preverjanje vseh virov
emisij TGP iz naprave glede na zanesljivost podatkov iz posameznega vira in njegov prispevek k celotni emisiji TGP iz
naprave.
(2) Preveritelj mora na podlagi analize podatkov jasno
navesti tiste vire, katerih podatki predstavljajo visoko tveganje za napako, in druge vidike izvajanja monitoringa in
poročila, ki lahko prispevajo k napakam pri določitvi celotne
količine emisij TGP naprave. Ta analiza vključuje zlasti izbiro
emisijskih faktorjev in načina izračunavanja emisije TGP, potrebnih za določitev emisij iz posameznih virov.
(3) Preveritelj mora pri preverjanju upoštevati tudi metode nadzorovanja tveganja, ki jih je z namenom zmanjšanja
stopnje nezanesljivosti uporabil upravljavec naprave.
8. člen
(1) Preveritelj izdela načrt preverjanja v pisni obliki, v
njem pa opredeli predmet in način preverjanja.
(2) Načrt preverjanja vsebuje zlasti:
1. način preverjanja izvajanja monitoringa, določenega
v zakonu, ki ureja varstvo okolja, in Odločbi 2004/156/ES,
2. načrt vzorčenja podatkov in informacij,
3. opredelitev pogovorov s pristojnimi osebami upravljavca,
4. določitev ogleda naprave na kraju in ocene virov
emisije TGP in
5. določitev pregleda dokumentacije in podatkov.
9. člen
(1) Preveritelj izvede načrt preverjanja z uporabo običajnih postopkov pregledovanja dokumentacije, razgovori z
osebjem upravljavca, z opazovanji in s pridobivanjem ustreznih podatkov ter informacij iz drugih virov.
(2) Kadar je to potrebno, izvede preveritelj preverjanje
podatkov in informacij iz poročila na kraju naprave. Pri tem
preveritelj z naključno kontrolo določi zanesljivost podatkov
in informacij iz poročila.
10. člen
(1) Preveritelj po opravljenem preverjanju pripravi poročilo o preverjanju, ki ga skupaj s pisnim mnenjem izda upravljavcu naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
(2) Poročilo o preverjanju in pisno mnenje tvorita celovit
dokument in morata biti sestavljena v slovenskem jeziku.
(3) Poročilo o preverjanju in pisno mnenje morata vsebovati:
1. ﬁrmo in sedež preveritelja z navedbo njegovega pooblastila,
2. ﬁrmo in sedež upravljavca,
3. datum, ko je bilo preverjanje pri upravljavcu naprave
končano,
4. osebno ime in podpis strokovnjaka iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki je preverjanje neposredno
izvajal, z navedbo njegovega potrdila, in
5. datum, žig in podpis odgovorne osebe preveritelja.
(4) Preveritelj mora hraniti dokumentacijo o opravljenem
preverjanju deset let od dneva zaključka preverjanja.
11. člen
Poročilo o preverjanju mora poleg podatkov iz tretjega
odstavka prejšnjega člena vsebovati zlasti:
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1. natančno navedbo poročila, ki je bilo predmet preverjanja, vključno z obdobjem, ki ga poročilo zajema,
2. obseg preverjanja,
3. osnovo, na kateri je bilo pripravljeno pisno mnenje,
4. potrditev natančnosti izvajanja monitoringa, določenega v dovoljenju o izpuščanju TGP,
5. navedbo podatkov o skupni količini emisije TGP za
posamezno dejavnost, ki je predmet preverjanja,
6. opis izvedbe načrta preverjanja in
7. opis kakovosti podatkov, zlasti glede tega, ali manjkajo, so napačno prikazani ali so napačni.
12. člen
(1) Pisno mnenje mora poleg podatkov iz tretjega odstavka 10. člena tega pravilnika vsebovati oceno o stopnji
resničnosti, pravilnosti in natančnosti poročila.
(2) Pisno mnenje je lahko pritrdilno ali odklonilno.
(3) Preveritelj s pritrdilnim mnenjem oceni, da poročilo
resnično, pravilno in ustrezno prikazuje izvajanje monitoringa, če:
1. upravljavec naprave lahko dokaže visoko stopnjo
zanesljivosti podatkov, pri čemer se za dokaz visoke stopnje
zanesljivosti šteje, da:
– med podatki ni neskladja,
– so bili podatki zbrani v skladu z ustreznimi znanstvenimi metodami, in
– so ustrezne navedbe o napravi popolne in skladne,
2. ugotovi, da podatki o skupni količini emisije TGP
bistveno ne odstopajo od podatkov, do katerih je preveritelj
prišel sam, pri čemer se za bistveno odstopanje šteje, če
manjkajoči ali napačno prikazani podatki ali napake skupaj
ne presegajo pet odstotkov celotne količine emisije TGP.
(4) Preveritelj z odklonilnim mnenjem oceni, da poročilo
ne prikazuje izvajanja monitoringa resnično, pravilno in natančno, če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni.
13. člen
(1) Preveritelj mora dati ministrstvu na njegovo zahtevo
vse podatke o postopkih preverjanja in strokovnjakih, ki so
preverjali poročilo.
(2) Ministrstvo mora zagotoviti varovanje podatkov iz
prejšnjega odstavka, ki so poslovna tajnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PREVERITELJ
14. člen
Preverjanje lahko opravlja v okviru svoje dejavnosti
ﬁzična ali pravna oseba, ki pridobi pooblastilo ministrstva za
preverjanje poročila (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo) in
izpolnjuje druge pogoje, predpisane s tem pravilnikom.
15. člen
(1) Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo iz prejšnjega člena, mora biti organizirana in delovati po standardu SIST EN
45011 v obsegu preverjanja.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka dokazuje izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka z akreditacijsko listino po
predpisih o akreditaciji.
(3) Akreditacijski organ mora v skladu s predpisi o akreditaciji dati ministrstvu na njegovo zahtevo vse podatke v zvezi s postopkom akreditacije in o akreditiranih preveriteljih.
(4) Ministrstvo mora zagotoviti varovanje podatkov iz
prejšnjega odstavka, ki so poslovna tajnost, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
16. člen
(1) Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo, mora imeti zaposlena vsaj dva strokovnjaka, ki imata potrdilo o usposobljenosti za izvajanje preverjanja.
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(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo strokovnjaku, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja naravoslovnih ali tehničnih znanosti ali ekonomije,
2. obvlada slovenski in angleški jezik,
3. ima ustrezne strokovne izkušnje, potrebne za preverjanje poročila,
4. ima ustrezna strokovna znanja, potrebna za preverjanje poročila, in
5. ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper
premoženje ali gospodarstvo.
(3) Strokovne izkušnje iz 3. točke prejšnjega odstavka,
potrebne za preverjanje poročila, obsegajo najmanj štiri leta
delovnih izkušenj, pridobljenih pri:
1. načrtovanju, gradnji ali delovanju naprav, za katere
morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje
TGP,
2. načrtovanju, vodenju ali optimiranju tehnologij in proizvodnih procesov v dejavnostih po predpisih o vrsti naprav
dejavnosti in TGP,
3. opravljanju del na področju revidiranja, davčnega
svetovanja, računovodstva ali drugih del s področja analize
podatkov o poslovnih procesih,
4. preverjanju organizacij za vključitev v sistem EMAS
po predpisih o varstvu okolja ali
5. drugih podobnih delih.
(4) Za dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 1. in 2. točke
drugega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka se šteje
diploma, certiﬁkat, potrdilo, izpis ali druga listina, iz katere je
razvidno izpolnjevanje teh pogojev, za dokazilo iz 4. točke
drugega odstavka tega člena pa potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja iz drugega odstavka
19. člena tega pravilnika.
(5) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena velja tri leta
od njegove izdaje. Ministrstvo veljavnost potrdila podaljša
za enako obdobje, če njegov imetnik najkasneje tri mesece
pred njegovim iztekom zaprosi za njegovo podaljšanje in
predloži potrdilo o ponovnem uspešnem preizkusu strokovnega znanja in dokazilo iz 5. točke drugega odstavka
tega člena.
17. člen
(1) Strokovna znanja iz 4. točke drugega odstavka prejšnjega člena, potrebna za preverjanje poročila, obsegajo:
1. poznavanje mednarodnih pravnih aktov, ki se nanašajo na emisije TGP,
2. poznavanje pravnih aktov, standardov in priporočil
Evropske unije, ki se nanašajo na naprave, ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega, in na emisije TGP,
3. poznavanje predpisov Republike Slovenije, ki urejajo
vprašanja iz 1. in 2. točke tega odstavka, in
4. obvladovanje načinov pridobivanja vseh podatkov in
informacij iz posameznega vira emisije v napravi, zlasti pa
zbiranje, merjenje, izračunavanje in poročanje o emisijah.
(2) Ministrstvo v svetovnem spletu objavi katalog strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka.
(3) Strokovna znanja iz prvega odstavka tega člena se
preverijo s preizkusom znanja.
18. člen
(1) Ministrstvo najmanj enkrat letno v dnevnem časopisu, ki pokriva območje cele države, in v svetovnem spletu
objavi javni poziv, s katerim pozove zainteresirane strokovnjake k preizkusu strokovnega znanja.
(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje kraj in
datum preizkusa strokovnega znanja, ki ne sme biti prej kot
v dveh mesecih od dneva objave javnega poziva.
(3) K preizkusu strokovnega znanja se lahko prijavi le
oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke drugega odstavka
16. člena tega pravilnika, o čemer k pisni prijavi iz prejšnjega
odstavka priloži ustrezna dokazila.
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(4) Kandidat za preizkus strokovnega znanja se lahko prijavi k preizkusu znanja najkasneje štiri tedne pred
datumom za preizkus znanja, določenim v javnem pozivu.
Kandidat za preizkus znanja se lahko odjavi od preizkusa
znanja najkasneje en teden pred preizkusom, sicer se šteje,
da preizkusa ni opravil.
19. člen
(1) Kandidat za preizkus strokovnega znanja opravlja
preizkus strokovnega znanja pisno in ustno pred komisijo,
ki jo za obdobje treh let imenuje minister, pristojen za okolje.
Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika komisije in njegovega namestnika. Člani
komisije so lahko le osebe, ki imajo najmanj univerzitetno
izobrazbo in pet let delovnih izkušenj na področju varstva
okolja.
(2) Komisija preizkusi strokovno znanje posameznega
kandidata in mu izda potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja, če z večino glasov ugotovi, da je
kandidat uspešno opravil preizkus znanja.
(3) Kandidat je uspešno opravil preizkus znanja, če je
pravilno odgovoril najmanj na dve tretjini postavljenih vprašanj.
(4) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa strokovnega znanja, lahko preizkus ponavlja v roku, ki ga določi
ministrstvo. Ponovno opravljanje preizkusa znanja ni mogoče
pred pretekom enega meseca.
(5) O poteku preizkusa strokovnega znanja zapisnikar
vodi zapisnik in opravlja tudi druge administrativno-tehnične
naloge za komisijo.
(6) V zapisnik se vpišejo sestava komisije iz prvega
odstavka tega člena, kraj in datum opravljanja preizkusa
znanja, seznam kandidatov, ki so preizkus uspešno opravili
in seznam kandidatov, ki preizkusa niso uspešno opravili.
Zapisnik podpišejo člani komisije in zapisnikar.
(7) Komisija izda kandidatu potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja najkasneje v osmih dneh
od dneva opravljanja preizkusa strokovnega znanja. Potrdilo
velja za obdobje, za katerega je izdano potrdilo iz prvega odstavka 16. člena tega pravilnika.
(8) Oseba iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika, ki je pridobila potrdilo o usposobljenosti za izvajanje
preverjanja se mora nenehno izobraževati v okviru strokovnih
znanj iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika.
20. člen
(1) Oseba iz 14. člena tega pravilnika, ki želi pridobiti
pooblastilo, mora zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki
jo zaradi izvedbe preverjanja, ki ni bilo izvedeno v skladu s
tem pravilnikom, lahko povzroči upravljavcu naprave pri izpolnjevanju njegovih obveznosti predaje emisijskih kuponov
ali možnostjo začasne prepovedi trgovanja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe
o izvedbi preverjanja.
(2) Za opredelitev zavarovalne vsote se uporabljajo
določbe predpisov o revidiranju, ki urejajo zavarovanje odgovornosti.
21. člen
(1) Oseba iz 14. člena tega pravilnika mora za pridobitev
pooblastila ministrstvo zaprositi s pisno vlogo, ki vsebuje:
1. ﬁrmo in sedež osebe, in
2. akreditacijsko listino iz drugega odstavka 15. člena
tega pravilnika.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki je akreditacijsko
listino iz 2. točke prejšnjega odstavka pridobila v drugi državi
članici Evropske unije, mora poleg te listine predložiti še dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 16. člena
tega pravilnika in prejšnjega člena.
(3) Ministrstvo izda pooblastilo z odločbo.
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22. člen
(1) Ministrstvo vodi evidenco o izdanih potrdilih iz
drugega odstavka 16. člena tega pravilnika in pooblastilih
skladno s predpisi o varstvu okolja.
(2) Evidenca o izdanih potrdilih iz prejšnjega odstavka vsebuje osebno ime in naslov stalnega ali začasnega
prebivališča osebe, ki je pridobila potrdilo, in podatke o
potrdilu.
(3) Evidenca o izdanih pooblastilih iz prvega odstavka
tega člena vsebuje ﬁrmo in sedež preveritelja in podatke o
pooblastilu.
23. člen
(1) Preveritelj mora kot zaupne varovati vse podatke,
dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju
preverjanja.
(2) Družbeniki, delničarji, člani nadzornega sveta, člani
uprave ali drugi zaposleni delavci preveritelja ali druge osebe, ki so jim v zvezi z njihovim delom oziroma opravljanjem
storitev za preveritelja na kakršenkoli način dostopni zaupni
podatki iz prejšnjega odstavka, teh podatkov ne smejo sporočati tretjim osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti,
da bi jih izkoriščale tretje osebe.
24. člen
(1) Preveritelj mora biti neodvisen od upravljavca naprave, katerega poročilo je predmet preverjanja.
(2) Preveritelj ne sme opravljati preverjanja pri upravljavcu naprave, če:
1. ima lastninski delež v pri upravljavcu naprave,
2. ima upravljavec naprave lastninski delež pri preveritelju,
3. je oseba, ki se po predpisih o revidiranju šteje za
povezano osebo z upravljavcem naprave,
4. ima z njim sklenjeno pogodbo o izvajanju monitoringa emisij TGP ali drugega dela, povezanega z emisijo TGP,
razen preverjanja poročila,
5. osebe, ki so zaposlene ali najete pri upravljavcu naprave, opravljajo kakršnokoli delo za preveritelja,
6. je bil pri upravljavcu naprave vključen v načrtovanje,
svetovanje, dobavo, izvedbo ali delovanje naprave,
7. je povezan z upravljavcem naprave na drug način
in bi zaradi te povezave lahko obstajal dvom v neodvisnost
in nepristranskost preveritelja.
25. člen
Ministrstvo preveritelju pooblastilo odvzame, če:
1. sam tako zahteva,
2. ne izpolnjuje več pogojev iz 15., 16. ali 20. člena
tega pravilnika,
3. je v vlogi iz 21. člena tega pravilnika navedel netočne
ali neresnične podatke ali predložil neresnična dokazila,
4. je kršil zahteve o varovanju zaupnih podatkov iz
23. člena tega pravilnika, kar je bilo ugotovljeno s pravnomočno sodbo sodišča, ali
5. je ministrstvo s pravnomočno odločbo ugotovilo, da
je huje kršil določbe tega pravilnika o preverjanju.
26. člen
(1) Ministrstvo ima pri izvajanju nadzora pravico kadarkoli samo opraviti izredno naknadno preverjanje poročila,
ki ga je preveril preveritelj, ali pa za to določi drugega preveritelja.
(2) Če ministrstvo pri opravljanju nadzora ugotovi, da
je preveritelj huje kršil določbe tega pravilnika o preverjanju,
izda o tem odločbo.
(3) Za hujšo kršitev določb tega pravilnika o preverjanju se šteje, če:
1. preveritelj po lastni krivdi pravočasno ne izdela poročila o preverjanju in pisnega mnenja, kar je bilo ugotovljeno s pravnomočno sodbo sodišča,

Uradni list Republike Slovenije
2. preveritelj izdela pomanjkljivo ali zavajajoče poročilo
o preverjanju ali pisno mnenje,
3. za preveritelja izvaja neposredno preverjanje oseba,
ki nima veljavnega potrdila iz drugega odstavka 16. člena
tega pravilnika, ali
4. preveritelj krši zahtevo o neodvisnosti iz 24. člena
tega pravilnika.
(4) Stroške izrednega naknadnega preverjanja nosi ministrstvo.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima ministrstvo pravico in dolžnost od preveritelja izterjati vračilo
stroškov izrednega naknadnega preverjanja, če je bilo s
pravnomočno odločbo ugotovljena hujša kršitev določb tega
pravilnika o preverjanju.
27. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravlja
ministrstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ministrstvo prvič objavi javni poziv iz drugega odstavka
18. člena tega pravilnika v enem mesecu po izdaji kataloga
znanj iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika.
29. člen
(1) Ne glede na določbe 21. člena tega pravilnika mora
oseba iz 14. člena tega pravilnika, ki želi pridobiti pooblastilo,
predložiti dokazilo iz 2. točke prvega odstavka 21. člena tega
pravilnika najkasneje 1 leto od dneva, ko je akreditacijski
organ po predpisih o akreditiranju obvestil ministrstvo, da je
mogoče začeti postopek za pridobitev akreditacijske listine
po določbah 15. člena tega pravilnika.
(2) Ministrstvo o dejstvu iz prejšnjega odstavka obvesti
osebo, ki je pridobila pooblastilo pred rokom iz prejšnjega
odstavka.
(3) Če oseba v roku iz prvega odstavka tega člena
ministrstvu ne predloži akreditacijske listine, ji ministrstvo
pooblastilo z odločbo odvzame.
(4) Oseba, ki želi pridobiti pooblastilo pred rokom iz
prvega odstavka tega člena, mora k vlogi, poleg podatkov iz
1. točke prvega odstavka 21. člena tega pravilnika, predložiti
tudi dokazila iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika in
dokazila o izpolnjevanju zahtev iz 20. člena tega pravilnika.
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-15/2005
Ljubljana, dne 25. januarja 2005.
EVA 2004-2511-0370
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor

527.

Pravilnik o posebnem delu strokovnega
izpita za inšpektorja na posameznih upravnih
področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v
Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije
in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo

Na podlagi tretjega odstavka 171. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B in 2/04ZDSS-1) in v zvezi z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za promet

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o posebnem delu strokovnega izpita za
inšpektorja na posameznih upravnih področjih
izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem
inšpektoratu Republike Slovenije in v Upravi
Republike Slovenije za pomorstvo
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obseg in programe posebnega
dela strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih
upravnih področjih, kjer izvaja inšpekcijski nadzor Prometni inšpektorat Republike Slovenije in na posameznih
upravnih področjih, kjer izvaja inšpekcijski nadzor Uprava
Republike Slovenije za pomorstvo.
2. člen
(opravljanje posebnega dela strokovnega izpita
za inšpektorja)
Sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o
izpitih ter druga vprašanja v zvezi z opravljanjem posebnega dela strokovnega izpita iz prejšnjega člena, določa
Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list
RS, št. 75/04), ki določa tudi obseg in program splošnega
dela izpita.
3. člen
(programi posebnega dela izpita)
(1) Programi posebnega dela strokovnega izpita za
inšpektorja na posameznih upravnih področjih, kjer izvaja
inšpekcijski nadzor Prometni inšpektorat Republike Slovenije, obsegajo določbe predpisov na področjih:
– cestne infrastrukture,
– cestnega prometa,
– zračnega prometa in infrastrukture,
– železniškega prometa in infrastrukture,
– žičniških naprav,
– varnosti na smučiščih.
(2) Programi posebnega dela strokovnega izpita za
inšpektorja na posameznih upravnih področjih, kjer izvaja
inšpekcijski nadzor Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, obsegajo določbe predpisov na področjih:
– pomorskega prometa in pristaniške infrastrukture,
– plovbe po celinskih vodah.
(3) Programi posebnega dela strokovnega izpita so
določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(podrobnejša vsebina programov)
(1) Programi iz prejšnjega člena so podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za posebni del strokovnega izpita
za inšpektorja z navedenimi pravnimi viri in literaturo, potrebno za pripravo na posebni del strokovnega izpita.
(2) Podrobnejše vsebine za posebni del strokovnega izpita na posameznih upravnih področjih, kjer izvaja
inšpekcijski nadzor Prometni inšpektorat Republike Slovenije, določi glavni inšpektor v Prometnem inšpektoratu
Republike Slovenije. Podrobnejše vsebine za posebni del
strokovnega izpita na posameznih upravnih področjih, kjer
izvaja inšpekcijski nadzor Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo, določi direktor inšpekcije v Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo. Glavni inšpektor v Prometnem
inšpektoratu Republike Slovenije in direktor inšpekcije v
Upravi Republike Slovenije za pomorstvo usklajujeta programe posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja
glede na spremembe zakonov in podzakonskih aktov ter
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predpise EU na posameznih upravnih področjih inšpekcijskega nadzora.
(3) Pravni viri in seznam literature so objavljeni na
spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet, Prometnega inšpektorata Republike Slovenije in Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o vsebini strokovnega izpita inšpektorjev za varnost plovbe pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
(Uradni list RS, št. 63/99).
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0111-1/2005/1-0021024
Ljubljana, dne 25. januarja 2005.
EVA 2004-2411-0122
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet
Priloga
Programi posebnega dela strokovnega izpita za
inšpektorja na posameznih upravnih področjih, kjer izvaja inšpekcijski nadzor Prometni inšpektorat Republike Slovenije, in programi posebnega dela strokovnega
izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih, kjer izvaja inšpekcijski nadzor Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo
PODROČJE CESTNE INFRASTRUKTURE
1. Status in kategorizacija javnih cest
2. Enotna pravila in strokovne podlage za graditev in
vzdrževanje javnih cest
3. Obvezna gospodarska javna služba za javne ceste
4. Upravljanje državnih cest
5. Graditev državnih cest
6. Vzdrževanje državnih cest
7. Varstvo državnih cest
8. Ukrepi za varstvo prometa na državnih cestah
9. Inšpekcijsko nadzorstvo
10. Prekrški in sankcije
11. Prehodne ureditve posameznih področij za državne in občinske ceste
PODROČJE CESTNEGA PROMETA
1. Pravna ureditev prevozov v cestnem prometu
2. Opravljanje dejavnosti cestnega prevoza
3. Prevozi za lastne potrebe
4. Delo na črno
5. Postopek za pridobitev licence, izpolnjevanje pogojev za licenco, licenca Evropske skupnosti
6. Obveznost dokumentov, oznak in opreme
7. Prevoz potnikov v cestnem prometu avtobusne postaje in postajališča ter postaje in parkirišča za avtobuse
in tovorna vozila
8. Notranja kontrola
9. Pooblastila inšpektorjev in drugih nadzornih organov
10. Prekrški in sankcije
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PODROČJE ZRAČNEGA PROMETA IN INFRASTRUKTURE
1. Pravna ureditev letalstva
2. Zrakoplovi
3. Letalsko osebje ter drugo strokovno osebje
4. Zračni prevoz in druge letalske aktivnosti
5. Letališča in vzletišča
6. Navigacijske službe zračnega prometa
7. Zagotavljanje varnosti zračnega prometa
8. Ukrepi za olajšave zračnega prevoza
9. Iskanje in reševanje zrakoplovov ter letalske nesreče in incidenti
10. Opravljanje letaliških služb in navigacijskih služb
zračnega prometa
11. Javna infrastruktura
12. Prometne pravice in izdaja dovoljenj
13. Obligacije v letalskem prometu
14. Mednarodne obveznosti s področja letalstva
15. Inšpekcijsko nadzorstvo
16. Prekrški in sankcije
PODROČJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA IN INFRASTRUKTURE
1. Pravna ureditev železnic
2. Železniške proge in železniška vozila
3. Prevoz nevarnega blaga po železnici
4. Križanje prog in cest
5. Prometna pravila, ki veljajo na železnici
6. Prometna signalizacija, ki se uporablja na železnici
7. Izvršilni železniški delavci
8. Notranji nadzor
9. Izredni dogodki v železniškem prometu
10. Industrijski tiri in proge drugih železnic
11. Inšpekcijsko nadzorstvo
12. Prekrški in sankcije

nje

Uradni list Republike Slovenije
2. Inšpekcijske zadeve, ki se nanašajo na varnost
plovbe po celinskih vodah
3. Raziskovanje nesreč na celinskih vodah
4. Prekrški in sankcije.

528.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti pravilnika
o onesnaževalcih v živilih
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03 in
20/04), razen 9. člena.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-60/2004
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0099

PODROČJE ŽIČNIŠKIH NAPRAV
1. Pravna ureditev žičniških naprav
2. Vrste žičniških naprav
3. Obratovanje žičniških naprav in njihovo vzdrževa4. Strokovno tehnični pregledi žičniških naprav
5. Inšpekcijsko nadzorstvo
6. Prekrški in sankcije
PODROČJE VARNOSTI NA SMUČIŠČIH
1. Pravna ureditev smučišč
2. Ureditev in obratovanje smučišč
3. Nesreče in reševalne službe na smučiščih
4. Red in nadzor na smučiščih
5. Inšpekcijsko nadzorstvo
6. Prekrški in sankcije

PODROČJE POMORSKEGA PROMETA IN PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE
1. Pravna ureditev pomorske inšpekcije
2. Inšpekcijske zadeve, ki se nanašajo na varnost
plovbe po morju
3. Opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad tujimi
ladjami
4. Opravljanje inšpekcije iz varstva pri delu na ladjah
5. Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad vzdrževanjem in zaznamovanjem plovnih poti
6. Opravljanje inšpekcijskega nadzora nad stanjem
operativnih obal, valolomov ter globin v pristaniščih ali na
sidriščih
7. Raziskovanje pomorskih nesreč
8. Prekrški in sankcije
PODROČJE PLOVBE PO CELINSKIH VODAH
1. Pravna ureditev inšpekcije na celinskih vodah

Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o
onesnaževalcih v živilih

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Marica Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

529.

Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi seznama
medsebojno zamenljivih zdravil

Na podlagi 117. člena Zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 2. člena Pravilnika o
razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo
v humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03 in 114/03) je
Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke sprejela

SKLEP
o dopolnitvi sklepa o določitvi seznama
medsebojno zamenljivih zdravil
1. člen
V sklepu o določitvi seznama medsebojno zamenljivih
zdravil (Uradni list RS, št. 6/05) se v 2. členu seznam medsebojno zamenljivih zdravil dopolni z naslednjim:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

karvedilol
C07AG02
3,125 mg
tableta
1.)
CARVETREND tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.)
CORYOL tablete 3,125 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
3.)
CORYOL tablete 3,125 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
6,25 mg
tableta
1.)
CARVETREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
12,5 mg
tableta
1.)
CARVETREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
25 mg tableta
1.)
CARVETREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
azitromicin
250 mg
ﬁlmsko obložena tableta
1.)
Azitromicin Lek 250 mg ﬁlmsko obložene tablete
škatla s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
500 mg
ﬁlmsko obložena tableta
1.)
Azitromicin Lek 500 mg ﬁlmsko obložene tablete
škatla z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)
2.)
Azitromicin Lek 500 mg ﬁlmsko obložene tablete
škatla s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 5300-3/2005
Ljubljana, dne 10. februarja 2005.
EVA 2005-2711-0085
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

530.

Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje
strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov
ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih
overitev meril mase

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Urad za meroslovje, izdaja na podlagi 207. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju
(Uradni list RS, št. 22/00 in 86/04) ter 6. in 8. člena Pravilnika
o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb
na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04) v
zvezi z drugim odstavkom 13. člena Pravilnika o zahtevah,
postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb
na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04)

ODLOČBO
o razširitvi imenovanja za izvajanje strokovno
tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja
skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
mase
Servis ALBA, Alojz Kračun s.p. je, poleg imenovanja za
izvajanje strokovno tehničnih nalog v okviru postopkov ugo-
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Rp

063789

Rp

034053

Rp

034126

Rp

063819

Rp

063827

Rp

063835

Rp

033723

Rp

033731

Rp

033758

J01FA10
LEK
LEK
LEK

tavljanja skladnosti (v nadaljevanju: prve overitve) oziroma
rednih in izrednih overitev meril mase po odločbi Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport zap. št. 3/2002 z dne 4. 9. 2002
in odločbi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 5/2003
z dne 22. 4. 2003, imenovan za izvajanje prvih, rednih in
izrednih overitev avtomatskih tehtnic s seštevanjem zveznih
rezultatov tehtanja.
Dodatne zahteve in obveznosti imenovane osebe ter
obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del
te odločbe o razširitvi imenovanja.
Ta odločba o razširitvi imenovanja velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do
18. 1. 2009.
Ljubljana, dne 18. januarja 2005.
Št. 663-01-9/2004-8
EVA 2005-3211-0056
dr. Ivan Skubic l. r.
Direktor

Priloga k odločbi o razširitvi imenovanja za izvajanje
overitev avtomatskih tehtnic s seštevanjem zveznih
rezultatov tehtanja, št. 663-01-9/2004-8,
EVA 2005-3211-0056 z dne 18. 1. 2005
1. Prvotni obseg imenovanja imenovane osebe Servis
Alba, Alojz Kračun s.p., Trnoveljska cesta 5, PE Lava 7, 3000
Celje za izvajanje overitev meril mase po odločbi Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport zap. št. 3/2002 z dne 4. 9. 2002
in odločbi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport zap. št.
5/2003 z dne 22. 4. 2003, se razširi tako, da Alba s.p. lahko
izvaja tudi prve, redne in izredne overitve naslednjih dodatnih
meril mase:
– avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja.
2. Prve overitve ter redne in izredne overitve avtomatskih tehtnic s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja mora
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Alba s.p. izvajati skladno z metodami in postopki (normativni
dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-005 z dne 23. 4. 2002 s prilogo št.
813-34/04-7 z dne 9. 12. 2004. O vsaki spremembi metod
in postopkov (normativni dokumenti), določenih s prilogo
št. 813-34/04-7 z dne 9. 12. 2004 k akreditacijski listini št.
K-005, mora Alba s.p. nemudoma obvestiti Urad RS za
meroslovje.
3. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi
predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.
4. Alba s.p. je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
– delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba
sledljive in redno kalibrirane merilne opreme, opredeljena
merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in veriﬁciranih
postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega
delovanja izven obsega imenovanja,
– delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje
na trgu),
– nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah,
ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg imenovanja,
– voditi sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter z njo po navodilih urada
seznaniti urad,
– obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in
se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira urad,
– delovati v skladu z navodili urada.

5. Ta odločba o razširitvi imenovanja velja, dokler so
izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do
18. 1. 2009.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroške objave nosi imenovana oseba.

531.

Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in
izrednih overitev meril

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Urad za meroslovje, izdaja na podlagi 207. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju
(Uradni list RS, št. 22/00 in 86/04) ter 6. člena Pravilnika o
zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb
na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04) v
zvezi z drugim odstavkom 13. člena Pravilnika o zahtevah,
postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb
na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04)

ODLOČBO
o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih
overitev meril
Vodi Gorica d.d. Krombek, Cesta 25. junija 1B, 5000
Nova Gorica, je imenovana za izvajanje rednih in izrednih
overitev vodomerov.
Vrste vodomerov, dodatne zahteve in obveznosti ter
obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del
te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo
za imenovanje, vendar najdlje do 1. 2. 2009.
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
Št. 663-01-14/2004
EVA 2005-3211-0011
dr. Ivan Skubic l. r.
Direktor

Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev št. 663-01-14/2004, EVA 2005-3211-0011 z
dne 1. 2. 2005
1. Imenovana oseba izvaja redne in izredne overitve vodomerov, in sicer:
Vrsta meril
– Vodomeri

Vrsta overitve
– redna
– izredna

Predpis
– Pravilnik o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02)
– Navodilo o postopku redne overitve in oznakah oziroma potrdilu, s katerim se potrjuje
skladnost meril s predpisi (Uradni list RS, št.
52/01 in 72/02)
– Interni postopek: Kontrola vodomerov

Opombe
Velikost vodomerov:
Od DN 15 mm do DN 150 mm;
Pretok:
Od 20 l/h do 150 m3/h
Volumen:
Od 10 l do 6000 l
Kontrola v prostorih kontrolnega
organa

2. Overitve meril v obsegu iz 1. točke mora imenovana oseba izvajati skladno z internim postopkom, določenim z veljavno
akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. K-042 z dne 3. 12. 2004 in prilogo k akreditacijski listini št. 813-01/03-37 z dne
3. 12. 2004.
O vsaki spremembi internega postopka, določenega z veljavno akreditacijsko listino št. K-042 in njeno prilogo, mora
imenovana oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje (v nadaljevanju: urad).
3. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih
oseb.
4. Imenovana oseba je dolžna:
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– izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o imenovanju,
– izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
– delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba
sledljive in redno kalibrirane merilne opreme, opredeljena
merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in veriﬁciranih postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter
izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost
kalibracijskih laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega imenovanja,
– delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče oglaševanje, seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve, korektno nastopanje
na trgu),
– nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg
imenovanja,
– voditi sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah in overitvah ter z njo po navodilih
urada seznaniti urad,
– obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in
se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev,
– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki
jih organizira urad,
– delovati v skladu z navodili urada.
5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 1. 2. 2009.
6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroške objave nosi imenovana oseba.

SODNI SVET
532.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije na 12. seji dne 3. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Mariboru se z dnem 3. 2. 2005 imenuje Dita Mlakar.

Št.

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,

1371

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani se z dnem 3. 2. 2005 imenuje: Majda Irt.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

534.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) in četrtega odstavka
21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije na 12. seji dne 3. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto
okrožne sodnice
Na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani se z dnem 3. 2. 2005 imenuje Majda Kocmur.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

535.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice višjega sodišča

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) je Sodni svet
Republike Slovenije Tavčarjeva 9, Ljubljana, na 12. seji dne
3. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se z dnem 22. 1.
2005 imenuje Maša Marguč, višja sodnica na Višjem sodišču
v Ljubljani.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

536.
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto okrožne sodnice

Stran

8/96, 24/98, 48/01, 67/02 in 71/04) je Sodni svet Republike
Slovenije na 12. seji dne 3. 2. 2005 sprejel

Predsednik
Peter Hauptman l. r.

533.
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Sklep o imenovanju sodnika na položaj
svetnika okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04) je Sodni svet
Republike Slovenije Tavčarjeva 9, Ljubljana, na 12. seji dne
3. 2. 2005 sprejel
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SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
okrožnega sodišča
Na položaj svetnika okrožnega sodišča se z dnem 3. 2.
2005 imenuje Anton Panjan, okrožni sodnik na Okrožnem
sodišču v Novem mestu.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

537.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 73/04)
je Sodni svet Republike Slovenije Tavčarjeva 9, Ljubljana na
12. seji dne 3. 2. 2005 sprejel

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
a) predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti
b) podpredsednika Višjega sodišča v Kopru
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj
po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program dela sodišča.
Prijavo naj kandidati v 30 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika
Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.
Predsednik
Peter Hauptman l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
538.

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja
2005

Na podlagi 150., 150.a in 151. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list
RS, št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 16. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
I
V skladu s 150., 150.a in 151. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se pokojnine od 1. februarja 2005 uskladijo
tako, da se povečajo za 0,7%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini
39% ali manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2003 v
višini 41% ali manj ter starostne pokojnine žensk, uveljavljene od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2003 višini 42,5%
ali manj,
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– invalidske pokojnine, uveljavljene do 31. decembra
2003, odmerjene od pokojninske osnove v višini 45% ali manj
za moške oziroma 55% ali manj za ženske,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od
pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz prve
in druge alinee tega odstavka v višini 45% pokojninske osnove
za moške oziroma 55% za ženske ter pokojnin, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih,
veljavnih do 31. decembra 1999,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2004 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene od
1. januarja 2004 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so pravico pridobili po tem datumu in
– nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena od 1. januarja 2004 dalje uskladijo tako, da
se povečajo za 1,3%.
II
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se
uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2003,
odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o
najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
(Uradni list RS, št. 139/04).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2004, odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji
pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni
list RS, št. 139/04), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od
najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 2005.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005 dalje, se s
1. februarjem 2005 odmerijo od najnižje pokojninske osnove,
veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske
pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi
bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila
od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. februarja 2005.
III
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se
uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2003,
odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu
o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 139/04).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2004, odmerjene od
najvišje pokojninske osnove, določene v sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 139/04), se uskladijo tako, da
se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne
od 1. februarja 2005.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2005 dalje, se s
1. februarjem 2005 odmerijo od najvišje pokojninske osnove,
veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske
pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne
od 1. februarja 2005.
IV
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim
odstavkom 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in
Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje
pokojninske osnove, določene v sklepu o najnižji pokojninski
osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št.
65/00).
V
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom ZPIZ-1-UPB2 tudi
vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10.
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1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene
po 102. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni
list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).

SKLEP
o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za
odmero dodatnih pravic

VI
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega
sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih
predpisih.
Osnova za odmero dodatka k pokojnini po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so
upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (Uradni list
RS, št. 45/92 in 18/01), akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih
republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91), nadomestila iz
invalidskega zavarovanja, odmerjena po predpisih, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002 ter nadomestila za čas poklicne
rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine
in nadomestila za invalidnost, uveljavljena od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2003, se uskladijo tako, da se povečajo za
odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.

I
V skladu s prvim in tretjim odstavkom 48. člena zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2
(Uradni list RS, št. 20/04) se od 1. februarja 2005 dalje na novo
določi najnižja pokojninska osnova in znaša 100.340,55 SIT.
II
V skladu s prvim in drugim odstavkom 57. člena
ZPIZ-1-UPB2 se od 1. februarja 2005 dalje določi nova osnova za odmero dodatnih pravic in znaša 82.857,30 SIT.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da
se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki
tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa na
novo odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od
1. februarja 2005.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene
od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen
v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa se na novo odmeri
od osnove za odmero dodatnih pravic, veljavne od 1. februarja
2005.
VIII
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o
socialni varnosti.

Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

540.

Sklep o najvišji pokojninski osnovi

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena
statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na seji dne 16. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o najvišji pokojninski osnovi

IX
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin in
drugih dajatev, določenih v tem sklepu, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2005, po opravljeni uskladitvi po sklepu
o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 2004 (Uradni list RS, št.
139/04).
Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev v mesecu februarju 2005.

I
V skladu s prvim odstavkom 49. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se od 1. februarja 2005 dalje določi najvišja
pokojninska osnova v višini 401.362,20 SIT.

X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

Srečko Čater l. r.
Predsednik

539.

Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi
za odmero dodatnih pravic

Na podlagi 48. in 57. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS,
št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na seji dne 16. 2. 2005 sprejel

541.

Sklep o zneskih dodatka za pomoč in
postrežbo

Na podlagi 141. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04),
sklepa o dodatku za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete
upravičence (Uradni list RS, št. 77/98) ter 2. točke drugega
odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in
29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 2. 2005 sprejel

Stran
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SKLEP
o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
I
V skladu s tretjim odstavkom 141. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2
(Uradni list RS, št. 20/04) in sklepom o dodatku za pomoč in
postrežbo za najtežje prizadete upravičence (Uradni list RS,
št. 77/98) se od 1. februarja 2005 na novo določi dodatek
za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete upravičence in
znaša 82.857,30 SIT.
V skladu s prvim odstavkom 141. člena ZPIZ-1-UPB2
se od 1. februarja 2005 dalje na novo določi dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih
potreb in znaša 58.000,11 SIT.
V skladu z drugim odstavkom 141. člena ZPIZ-1-UPB2
se od 1. februarja 2005 dalje na novo določi dodatek za pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih
potreb in znaša 29.000,05 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

nin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela
ali bolezni, in znašajo:
Stopnja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telesna okvara
v%

100
90
80
70
60
50
40
30

Znesek SIT

13.920,02
12.760,03
11.600,02
10.440,02
9.280,02
8.120,01
6.960,02
5.800,01

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.

Srečko Čater l. r.
Predsednik

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

542.

Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

Na podlagi 146. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro
I
V skladu s prvim odstavkom 146. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se od 1. februarja 2005 dalje na novo
določijo zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in znašajo:
Stopnja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Telesna okvara
v%

100
90
80
70
60
50
40
30

Znesek SIT

19.885,75
18.228,61
16.571,46
14.914,31
13.257,17
11.600,02
9.942,88
8.285,73

II
V skladu z drugim odstavkom 146. člena ZPIZ-1-UPB2
se od 1. februarja 2005 dalje na novo določijo zneski invalid-

543.

Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

Na podlagi 431. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o znesku starostne pokojnine kmetov
I
V skladu s prvim odstavkom 431. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni
list RS, št. 20/04) se od 1. februarja 2005 na novo določi
starostna oziroma družinska pokojnina, odmerjena po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS,
št. 30/79 in 1/82) – v nadaljevanju: zakon o SZK – in znaša
42.644,72 SIT.
V skladu z drugim odstavkom 431. člena ZPIZ-1-UPB2
se prejemnikom pokojnine, kmetom borcem NOV pred 9. 9.
1943 oziroma pred 13. 10. 1943, ali njihovim zakoncem od
1. februarja 2005 na novo določi starostna oziroma družinska
pokojnina, odmerjena po zakonu o SZK, in znaša 85.289,45 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
544.

Sklep o znesku državne pokojnine

Na podlagi 59. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
ter 2. točke drugega odstavka 34. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list
RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
16. 2. 2005 sprejel
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Sklep o spremembah sklepa o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja

Na podlagi XI. točke Sklepa o določitvi prispevkov za
posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00,
17/02, 22/02, 19/03 in 17/04) je Upravni odbor Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne
22. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o znesku državne pokojnine

SKLEP
o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za
posebne primere zavarovanja

I
V skladu z 59. členom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04)
se od 1. februarja 2005 na novo določi znesek državne pokojnine in znaša 33.413,40 SIT.

I
V III. točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne
primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02, 22/02
in 19/03; v nadaljnjem besedilu: sklep), se znesek »1.056«
nadomesti z zneskom »1.116«.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

II
V prvem in drugem odstavku IV. točke sklepa se znesek
»1.583« nadomesti z zneskom »1.673«.

Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

545.

Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov

Na podlagi 6. člena zakona o preživninskem varstvu
kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) in 2. točke drugega
odstavka 34. člena statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in
29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na seji dne 16. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o
preživninskem varstvu kmetov
I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13.
členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list
SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. februarja 2005 dalje uskladi
tako, da se poveča za 1,3%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki
je upravičencu pripadal za mesec januar 2005 po izvedeni
uskladitvi po sklepu o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list RS, št. 139/04).
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

III
V V. točki sklepa se znesek »1.583« nadomesti z zneskom »1.673«.
IV
V VI. točki sklepa se znesek »2.111« nadomesti z zneskom »2.231«. Za besedo »zapora« se črta besedilo »ki niso
obvezno zavarovane po 24. členu zakona«.
V
V VII. točki sklepa se znesek »5.278« nadomesti z
zneskom »5.579«.
VI
V IX. točki sklepa se znesek »528« nadomesti z zneskom »558«.
VII
Besedilo X. točke sklepa se črta in se nadomesti z
besedilom:
»Prispevke iz III., IV., VI., VII. in IX. točke sklepa plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v
katerem je zaključena aktivnost iz III., IV., VI., VII. ali IX.
točke sklepa.
Če zavarovanci iz IV. točke sklepa prejmejo plačilo za
praktično delo oziroma delovno prakso, zavezanci prispevke
iz IV. točke sklepa plačajo na dan izplačila tega plačila.
Prispevke iz V. točke sklepa obračunajo zavezanci za
koledarsko leto, in sicer ob prvem izplačilu prejemka v koledarskem letu, plačajo pa na dan prvega izplačila tega
prejemka.
Prispevke iz VIII. točke tega sklepa obračunajo zavezanci ob vsakokratnem izplačilu prejemka iz pravnega
razmerja na dan izplačila tega prejemka.«
VIII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 3. 2005 dalje.
Št. 1000/2005-46
Ljubljana, dne 22. februarja 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik
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Sklep o potrditvi delovnega zvezka
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni
zvezek za državljansko vzgojo in etiko v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni
zvezek za državljansko vzgojo in etiko v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: državljanska vzgoja in etika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Justin, Maja Zupančič, Igor Ž. Žagar.
Lektor: Jana Cedilnik.
Recenzent: dr. Drago B. Rotar, Rado Kostrevc, Erika
Kovač.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner.
Ilustrator: Tomaž Lavrič, Vlasta Frass.
Fotograf: Darko Bajželj, Miloš Cvetković, Miha Fras,
Reuters, Greenpeace, Bogdan Novak, Denis Sarkić, Jože
Suhadolnik.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, družba za založništvo, izobraževanje in
raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/1
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

548.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni
zvezek za državljansko vzgojo in etiko v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA, delovni
zvezek za državljansko vzgojo in etiko v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: državljanska vzgoja in etika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Janez Justin, Vinko Potočnik, Marjan Šimenc,
Darko Štrajn, Maja Zupančič, Igor Ž. Žagar.
Lektor: Jana Cedilnik.
Recenzent: dr. Drago B. Rotar, Rado Kostrevc, Erika
Kovač.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner.
Ilustrator: Tomaž Lavrič, Vlasta Frass.
Fotograf: Darko Bajželj, Diego Andrez Gomes,Reuters,
Janez Gregori, Iztok Hafner, MNZ-arhiv, OŠ Tone Čufar Ljubljana, Meta Povž, Denis Sarkić.
Leto izdaje: 1999.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, družba za založništvo, izobraževanje in
raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/2
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

549.

Sklep o potrditvi učbenika EDUCAZIONE
CIVICA ED ETICA, LIBRO DI TESTO PER
LA CLASSE VII, učbenik za državljansko
vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
EDUCAZIONE CIVICA ED ETICA, LIBRO
DI TESTO PER LA CLASSE VII, učbenik za
državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: državljanska vzgoja in etika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Justin, Majda Černič, Spomenka Hribar,
Darko Štrajn, Maja Zupančič.
Lektor: Tereza Lacapra.
prevajalec: dr. Luciano Monica.
Recenzent: dr. Zdenko Kodelja, dr. Bogomir Novak,
Vilma Nečimr.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner.
Ilustrator: Tomaž Lavrič.
Fotograf: Reuters, Bojan Velikonja, Jure Eržen, Darko
Baželj, S.Živulovič/Bobo, Jelka Simonič.

Uradni list Republike Slovenije
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, družba za založništvo, izobraževanje in
raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/3
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

550.

Sklep o potrditvi učbenika TANKÖNYV A
7. OSZTÁLY SZÁMÁRA ÁLLAMPOLGÁRI
ISMERETEK ÉS ETIKA, učbenik za
državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu
dvojezičnega devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
TANKÖNYV A 7. OSZTÁLY SZÁMÁRA
ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK ÉS ETIKA,
učbenik za državljansko vzgojo in etiko
v 7. razredu dvojezičnega devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: državljanska vzgoja in etika.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Janez Justin, Majda Černič, Spomenka Hribar,
Darko Štrajn, Maja Zupančič.
Lektor: Nándor Böröcz.
Prevajalec: Timea Švarda Tomka, Utroša Gönc, Gabriela.
Recenzent: dr. Zdenko Kodelja, dr. Bogomir Novak,
Vilma Nečimr.
Likovno-tehnični urednik: Iztok Hafner.
Ilustrator: Tomaž Lavrič.
Fotograf: Reuters, Bojan Velikonja, Jure Eržen, Darko
Baželj, S. Živulovič/Bobo, Jelka Simonič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: i2, družba za založništvo, izobraževanje in
raziskovanje d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/4
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi zbirke nalog FIZIKA,
NARAVA, ŽIVLJENJE 1, Računske naloge,
zbirka računskih nalog za ﬁziko v 8. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1, Računske
naloge, zbirka računskih nalog za ﬁziko v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: ﬁzika.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Lucija Željko.
Lektor: Daniela Močnik.
Recenzent: dr. Aleksander Zidanšek, Francka Hribernik.
Likovno-tehnični urednik: Meta Škrabar.
Ilustrator: Matjaž Željko.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/5
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

552.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka UN MONDO DI LUOGHI, L'EUROPA,
Corso di geograﬁa diretto da Giuseppe
Dematteis, samostojni delovni zvezek
za geograﬁjo v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
UN MONDO DI LUOGHI, L'EUROPA, Corso
di geograﬁa diretto da Giuseppe Dematteis,
samostojni delovni zvezek za geograﬁjo v
7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre

Stran
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Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: geograﬁja.
Razred: 7.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Giovanna Merlo, Ferruccio Nano.
Recenzent: dr. Milan Bufon, Helena Maglica Susman.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: BOMPIANI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/6
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

553.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka UN MONDO DI LUOGHI, IL MONDO,
Corso di geograﬁa diretto da Giuseppe
Dematteis, samostojni delovni zvezek
za geograﬁjo v 8. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na
narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
UN MONDO DI LUOGHI, IL MONDO, Corso
di geograﬁa diretto da Giuseppe Dematteis,
samostojni delovni zvezek za geograﬁjo v
8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem
območju Slovenske Istre
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: geograﬁja.
Razred: 8.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Natale Garré, Giovanna Merlo.
Recenzent: dr. Milan Bufon, Helena Maglica Susman.
Leto izdaje: 2002.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: BOMPIANI.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/7
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
554.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi
delovnega zvezka MOJA PRVA LIKOVNA
USTVARJALNICA, učbenik z elementi
delovnega zvezka za likovno vzgojo
v 1. razredu devetletnega osovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika z elementi delovnega
zvezka
MOJA PRVA LIKOVNA USTVARJALNICA,
učbenik z elementi delovnega zvezka za
likovno vzgojo v 1. razredu devetletnega
osovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: likovna vzgoja.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik z elementi delovnega
zvezka.
Avtor: Matjaž Duh, Tomaž Vrlič.
Lektor: Olga Tratar.
Recenzent: mag. Črtomir Frelih, dr. Ljubica Marjanovič
Umek, Natalija F. Kocijančič, Polonca Legvant, Vladimir Potočnik.
Likovno-tehnični urednik: Olga Babnik.
Fotograf: Arhiv založbe Rokus.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Stegne 9b, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/8
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

555.

Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE
JE IGRA 1, zbirka nalog za matematiko v
1. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
RAČUNANJE JE IGRA 1, zbirka nalog za
matematiko v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.

Uradni list Republike Slovenije
Predmet: matematika.
Razred: 1.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Sonja Osterman, Branka Stare Ravnik, Magda
Češek.
Lektor: Dušanka Jagič.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Terezija Uran,
Ana Klemenc.
Likovno-tehnični urednik: Marij Vrenko.
Ilustrator: Magda Češek.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ANTUS d.o.o., Jesenice, Breznica 41, 4274
Žirovnica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/9
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

556.

Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE
JE IGRA 2, zbirka nalog za matematiko v
2. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka nalog za
matematiko v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Sonja Osterman, Magda Češek.
Lektor: Dušanka Jagič.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Terezija Uran,
Ana Klemenc.
Likovno-tehnični urednik: Marij Vrenko.
Ilustrator: Magda Češek.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ANTUS d.o.o., Jesenice, Breznica 41, 4274
Žirovnica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/10
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE
JE IGRA 3, zbirka nalog za matematiko v
3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
RAČUNANJE JE IGRA 3, zbirka nalog za
matematiko v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Sonja Osterman, Magda Češek.
Lektor: Dušanka Jagič.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, Terezija Uran,
Ana Klemenc.
Likovno-tehnični urednik: Marij Vrenko.
Ilustrator: Magda Češek.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ANTUS d.o.o., Jesenice, Breznica 41, 4274
Žirovnica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/11
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

558.

Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE
JE IGRA 4, zbirka nalog za matematiko v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
RAČUNANJE JE IGRA 4, zbirka nalog za
matematiko v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Sonja Osterman, Branka Dolenc, Magda Češek.

Stran
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Lektor: Dušanka Jagič.
Recenzent: Terezija Uran, Ana Klemenec.
Likovno-tehnični urednik: Marij Vrenko.
Ilustrator: Magda Češek.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ANTUS d.o.o., Jesenice, Breznica 41, 4274
Žirovnica.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/12
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

559.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega
zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4,
samostojni delovni zvezek za matematiko v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi samostojnega delovnega zvezka
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni
delovni zvezek za matematiko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: samostojni delovni zvezek.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Bruna
Bremec, Marija Pisk, Nevija Benčina Smotlak.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, mag. Marija Lesjak Reichenberg.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka.
Fotograf: Igor Modic et al.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/13
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
560.

Sklep o potrditvi učbenika SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za
matematiko v 5. razredu devetletnega in
4. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik
za matematiko v 5. razredu devetletnega in
4. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija
Benčina Smotlak, Danila Grželj, Vesna Vršič, Marija Pisk.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Sonja Kosič.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Uroš Hrovat, Samo Jenčič.
Fotograf: Igor Modic, Primož Bedenk.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/14
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

561.

Sklep o potrditvi učbenika SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 6, učbenik za
matematiko v 6. razredu devetletnega in
5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, učbenik
za matematiko v 6. razredu devetletnega in
5. razredu osemletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija Benčina Smotlak, Sonja Kosič, Nada Nikolič, Boštjan
Repovž.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Tatjana Hodnik Čadež, Nada Marčič,
Marija Gorup.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Uroš Hrovat, Ksenija Konvalinka.
Fotograf: Igor Modic, Primož Bedenk.
Tehnične risbe: Ksenija Konvalinka.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/15
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

562.

Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE
6, učbenik za naravoslovje v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
NARAVOSLOVJE 6, učbenik za naravoslovje
v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: naravoslovje.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Rajko Ipavec, Klavdija Sotlar, Mojca Fir, Samo
Jamšek.
Lektor: Ludvik Kaluža.
Recenzent: dr. Metka Kralj, Karmen Gričnik.
Likovno-tehnični urednik: Stanislav Oražem.
Ilustrator: Mojca Sekulič, Jure Kralj, Marija Prelog.
Fotograf: Simon Kajtna, Miha Zorec, Gregor Aljančič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: Tehniška založba Slovenije d.d., Lepi pot 6,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/16
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 1, učbenik
za nemščino v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PRIMA 1, učbenik za nemščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marinka Maležič, Jelka Dežman, Gertruda Kostajnšek.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Karmen Novak.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/17
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

564.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA
1, delovni zvezek za nemščino v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PRIMA 1, delovni zvezek za nemščino
v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marinka Maležič, Jelka Dežman, Gertruda Kostajnšek.
Lektor: Helmut Sauermann.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Karmen Novak.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
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Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/18
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

565.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA
3, delovni zvezek za nemščino v 6. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
PRIMA 3, delovni zvezek za nemščino
v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: nemščina.
Razred: 6.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Marinka Maležič, Getruda Kostajnšek, Jelka Dežman.
Lektor: Thomas Szalatnay, Nadja Gliha.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Karmen Novak.
Likovno-tehnični urednik: Helena Vrišer.
Ilustrator: Milanka Fabjančič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/19
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

566.

Sklep o potrditvi učbenika MOJE BRANJE
– SVET IN SANJE, berilo za slovenščino v
3. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o potrditvi učbenika
MOJE BRANJE – SVET IN SANJE, berilo
za slovenščino v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: slovenščina.
Razred: 3.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Grginič, Vida Medved Udovič, Igor Saksida.
Lektor: Alenka Kozinc.
Recenzent: dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Metka
Kordigel, Lidija Ozimek.
Likovno-tehnični urednik: Matej Grginič.
Ilustrator: Mojca Cerjak, Zvonko Čoh, Uroš Hrovat, Jelko Godec Schmidt, Matjaž Schmidt.
Fotograf: Valentin Casara.
Leto izdaje: 2000.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: ZALOŽBA IZOLIT d.o.o., Ljubljanska 1, 1230
Domžale.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/20
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

567.

Sklep o potrditvi učbenika PO SLEDEH
ČUDEŽNEGA JELENA/ A CZODARSZARVAS
NYOMABAN, učbenik z dodatnimi vsebinami
za poučevanje madžarske zgodovine v 7.,
8. in 9. razredu dvojezičnega devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PO SLEDEH ČUDEŽNEGA JELENA/ A
CZODARSZARVAS NYOMABAN, učbenik z
dodatnimi vsebinami za poučevanje madžarske
zgodovine v 7., 8. in 9. razredu dvojezičnega
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: zgodovina.
Razred: 7., 8., 9.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Magdalena Bohnec.
Lektor: dr. Elizabeta Bernjak, Csilla Bene.
Prevajalec: Magdalena Bohnec.
Recenzent: dr. Ferenc Stipkovits, Bojan Hozjan.
Likovno-tehnični urednik: Goran Čurčič.
Leto izdaje: 2004.

Uradni list Republike Slovenije
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: MODRIJAN ZALOŽBA, Mestni trg 24, 1000
Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/21
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

568.

Sklep o potrditvi učbenika OD MOLEKULE
DO CELICE, učbenik za biologijo v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

Št.

Št. 613-2/2005/22
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

569.

Sklep o potrditvi zbirke nalog OMEGA 1,
zbirka nalog za matematiko v 1. letniku
gimnazijskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel
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SKLEP
o potrditvi zbirke nalog
OMEGA 1, zbirka nalog za matematiko
v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: zbirka nalog.
Avtor: Roman Brilej, Dezider Ivanec.
Lektor: Mojca Jerala.
Recenzent: dr. Miran Černe, Alenka Skrbinšek.
Likovno-tehnični urednik: Nada Štajdohar.
Tehnične risbe: Gašper Janša, Andrej Strojin, Martina
Zavec.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ATAJA ZALOŽNIŠTVO d.o.o., Trpinčeva 96,
1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/23
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika
OD MOLEKULE DO CELICE, učbenik za biologijo
v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje.
Predmet: biologija.
Letnik: 1.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marina Dermastia, Tom Turk.
Lektor: Tea Mejak.
Recenzent: dr. Ana Plemenitaš, dr. Metka Kralj, dr. Tatjana Verčkovnik, Marjeta Dobravc.
Likovno-tehnični urednik: Elizabeta Jazbec.
Ilustrator: Marjanca Prelog.
Fotograf: Tom Turk, Marina Dermastia, različni arhivi.
Tehnične risbe: Kristina Sepčić.
Leto izdaje: 2005.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: ZALOŽBA ROKUS, Stegne 9b, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.

17 / 24. 2. 2005 /

570.

Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA,
učbenik za 2. leto poklicno-tehniškega
izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
MATEMATIKA, učbenik za 2. leto poklicnotehniškega izobraževanja
Vrsta programa: poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 2.
Vrsta učnega gradiva: učbenik.
Avtor: Marija Vencelj.
Lektor: Maja Nemec.
Recenzent: dr. Anton Suhadolc, Olga Arnuš.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne.
Tehnične risbe: Boštjan Jaklič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/24
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje
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Sklep o potrditvi delovnega zvezka STUFEN
INTERNATIONAL 2, Übungsbuch, delovni
zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 2. letniku
gimnazijskega izobraževanja, srednjega
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno
prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
STUFEN INTERNATIONAL 2, Übungsbuch,
delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik v 2.
letniku gimnazijskega izobraževanja, srednjega
tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje
tehniško oziroma strokovno izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje.
Predmet: nemščina kot drugi tuji jezik.
Letnik: 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Vera Prijol.
Lektor: Breda Sivec, Helmut Sauermann.
Recenzent: mag. Brigita Kosevski, Mira Kersnik.
Likovno-tehnični urednik: Metka Škrabar.
Ilustrator: Vesna Veberič.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/25
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

572.

Sklep o potrditvi zbirke vaj SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 4, 2 dela, Vaje
za utrjevanje za matematiko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi zbirke vaj
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 2 dela, Vaje
za utrjevanje za matematiko v 4. razredu
devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: devetletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: zbirka vaj.

Uradni list Republike Slovenije
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Nada Razpet, Nevija
Benčina Smotlak, Bruna Bremec, Marija Pisk.
Lektor: Nuša Radinja.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, mag. Marija Lesjak Reichenberg.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne, Miran Krištof.
Ilustrator: Sonja Munih.
Fotograf: Primož Bedenk, arhiv založbe DZS.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: 3 šolska leta.
Založnik: DZS, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/26
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

573.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 5, 2 dela, Vaje
za utrjevanje za matematiko v 5. razredu
devetlenega in 4. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, 2 dela, Vaje
za utrjevanje za matematiko v 5. razredu
devetlenega in 4. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 4.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija
Benčina Smotlak, Danila Grželj, Vesna Vršič, Marija Pisk.
Lektor: Maja Kraigher.
Recenzent: dr. Zlatan Magajna, dr. Tatjana Hodnik Čadež, Sonja Kosič.
Likovno-tehnični urednik: Ksenija Konvalinka.
Ilustrator: Uroš Hrovat.
Fotograf: Primož Bedenk, arhiv DZS.
Tehnične risbe: Syncomp d.o.o.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/27
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije
574.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 6, 2 dela, Vaje
za utrjevanje za matematiko v 6. razredu
devetletnega in 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje na 74. seji 20. 1. 2005
sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, 2 dela, Vaje
za utrjevanje za matematiko v 6. razredu
devetlenega in 5. razredu osemletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Vrsta programa: osemletno osnovnošolsko izobraževanje.
Predmet: matematika.
Razred: 5.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Mara Cotič, Darjo Felda, Bruna Bremec, Nevija Benčina Smotlak, Sonja Kosič, Nada Nikolič, Boštjan
Repovž.
Lektor: Jasna Berčon.
Recenzent: dr. Tatjana Hodnik Čadež, Nada Marčič,
Marija Gorup.
Likovno-tehnični urednik: Boštjan Lapajne.
Ilustrator: Uroš Hrovat.
Fotograf: Primož Bedenk, arhiv DZS.
Tehnične risbe: Syncomp d.o.o.
Leto izdaje: 2004.
Čas veljavnosti: do izteka osemletnega osnovnošolskega programa.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: prva potrditev.
Št. 613-2/2005/28
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

575.

Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih
sprejme funkcionar

Na podlagi četrtega odstavka 25. člena Zakona o preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 2/04) in 13. člena
Poslovnika komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list
RS, št. 105/04) je komisija na seji dne 10. 2. 2005 sprejela

PRAVILNIK
o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme
funkcionar
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja način razpolaganja z darili, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije sprejme funkcionar, vodenje sezna-
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ma daril in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami
in dolžnostmi funkcionarjev in organov, v katerih funkcionarji
opravljajo svojo funkcijo.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo za
potrebe tega pravilnika naslednji pomen:
1. darilo je stvar, pravica ali storitev, ki jo je mogoče
ﬁnančno ovrednotiti,
2. protokolarna darila so darila, ki jih izročijo predstavniki drugih držav in mednarodnih organizacij ob obiskih,
gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v
podobnih okoliščinah,
3. priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki so
funkcionarjem izročena ob priložnostih, v katerih se ljudje tradicionalno obdarujejo in katerih vrednost ne presega 15.000
tolarjev, oziroma katerih skupna vrednost v posameznem
koledarskem letu ne presega 30.000 tolarjev, če so prejeta
od iste osebe,
4. spominski znaki, kot so plakete, značke, zastavice in
podobno, niso darila po tem pravilniku,
5. vrednost darila je tržna cena darila oziroma razlika
med tržno in plačano ceno darila,
6. organ je državni organ ali organ lokalne skupnosti,
7. seznam daril je po časovnem zaporedju vodena zbirka obrazcev za evidentiranje prejetega darila funkcionarja.
II. PREPOVED OZIROMA OMEJITVE SPREJEMANJA
DARIL
3. člen
Funkcionar ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril
manjše vrednosti.
Priložnostna darila manjše vrednosti postanejo last
funkcionarja.
Protokolarna darila in priložnostna darila, za katera se
po sprejemu ugotovi, da presegajo vrednost 15.000 tolarjev,
oziroma katerih skupna vrednost presega 30.000 tolarjev,
če so prejeta od iste osebe, postanejo last države oziroma
lokalne skupnosti.
Med priložnostna darila manjše vrednosti ne štejejo
darila:
– katerih izročitev oziroma sprejem bi pomenila kaznivo
dejanje,
– katerih izročitev ali sprejem je prepovedan s predpisi,
– izročena v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin,
– katerih sprejem bi bil kako drugače v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za posamezne vrste funkcionarjev.
Darila iz prejšnjega odstavka ne morejo postati last
funkcionarja in ne države ali lokalne skupnosti in jih je potrebno zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njimi ravnati v
skladu s predpisi.
Prepoved in omejitve iz tega člena veljajo tudi v primerih, če bi se darilo v zvezi z opravljanjem funkcije funkcionarja
izročilo njegovim družinskim članom.
III. RAVNANJE V PRIMERU SPREJEMA DARILA
4. člen
Funkcionar mora v primeru sprejema darila, takoj, ko je
to mogoče, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila
in ga izročiti organu, v katerem opravlja funkcijo.
V obrazec mora vpisati naslednje podatke: svoje osebno
ime in funkcijo, ki jo opravlja, ime, priimek in naslov darovalca
oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo
darilo dano v imenu pravne osebe ali organa, datum sprejema darila, navedbo ali gre za protokolarno ali priložnostno
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darilo, vrsto darila, vrednost darila, navedbo, na kakšen način se je določila vrednost darila, razlogi za izročitev darila
in okoliščine, v katerih je bilo darilo izročeno, navedbo ali je
darilo postalo last funkcionarja ali države oziroma lokalne
skupnosti in skupno vrednost daril, ki jih je funkcionar že prejel od istega darovalca v koledarskem letu, datum izpolnitve
obrazca in podpis funkcionarja.
Če darilo sprejme družinski član funkcionarja, je funkcionar dolžan izpolniti obrazec in ga izročiti osebi, zadolženi
za vodenje seznama pri organu, kjer funkcionar opravlja
funkcijo.
Protokolarna darila in priložnostna darila, ki postanejo
last države ali lokalne skupnosti mora funkcionar takoj po
prejemu, oziroma takoj, ko je to mogoče, izročiti osebi, ki je
zadolžena za vodenje seznama daril pri organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo.
O izročitvi obrazca o evidentiranju prejetega darila ali
izročitvi darila organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo, se
funkcionarju na njegovo zahtevo izda pisno potrdilo.
5. člen
Organ, v katerem funkcionar opravlja funkcijo, opremi
izpolnjen obrazec z zaporedno številko in ga vloži v seznam
daril.
Organ je dolžan poskrbeti, da se darilo, ki je postalo
last države ali lokalne skupnosti, evidentira v ustrezni evidenci in poskrbi za pravilno uporabo, hrambo in morebitno
zavarovanje darila.
Kolikor vrednosti darila ne določi funkcionar, je to dolžan
storiti organ.
Če je darilo takšno, da se ne da določiti njegove tržne
vrednosti, se vrednost določi po nestrokovni oceni funkcionarja ali osebe, ki vodi seznam daril.
Če je darilo umetniško delo ali stvar, ki predstavlja zgodovinsko vrednost ali drugo vrednost, ki se je ne da oceniti
po tržnih merilih, se vrednost darila določi na podlagi ocene
strokovnjaka.
6. člen
Način razpolaganja z darilom, ki je postalo last države
oziroma lokalne skupnosti, določi predstojnik organa, v katerem funkcionar, ki je sprejel darilo, opravlja funkcijo. Kolikor je
darilo sprejel predstojnik organa, način uporabe darila določi
njegov namestnik.
Če se po sprejemu priložnostnega darila, ki je postalo
last države oziroma lokalne skupnosti, ugotovi, da glede na
svoje lastnosti ni primerno za uporabo ali hrambo, se darilo
odstopi organizaciji, ki je pooblaščena za proizvodnjo ali promet s takšnimi stvarmi ali humanitarni organizaciji.
O predaji darila je organ dolžan pridobiti potrdilo s strani
prejemnika in ga priložiti v seznam daril.
7. člen
Če funkcionar prejme darilo po pošti ali na drug posreden način, to dejstvo navede v obrazcu za evidentiranje
prejetega darila.

Uradni list Republike Slovenije
V tem primeru v obrazec vpiše podatke, ki so mu ob
prejemu darila znani.
IV. SEZNAM DARIL
8. člen
Seznam daril predstavljajo z zaporedno številko označeni in po časovnem zaporedju vodeni izpolnjeni obrazci za
evidentiranje prejetega darila funkcionarja in potrdila o prevzemu daril drugih subjektov iz tretjega odstavka 6. člena
tega pravilnika.
Seznami daril se vodijo za časovno obdobje koledarskega leta.
Vsak funkcionar ima pravico do vpogleda v seznam
daril glede podatkov, ki se nanašajo nanj.
9. člen
Predstojniki državnih organov in organov lokalnih skupnosti so dolžni določiti najmanj eno osebo, ki bo odgovorna
za pravilno vodenje seznama daril ter evidentiranje, hrambo
in zavarovanje daril.
Državni organi in organi lokalnih skupnosti so dolžni
kopije seznamov daril posredovati komisiji za preprečevanje
korupcije do 31. marca za preteklo leto.
Na podlagi zbranih podatkov komisija za preprečevanje
korupcije izdela javni katalog daril, sprejetih v preteklem letu
in ga objavi na svoji spletni strani.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB PRAVILNIKA
10. člen
Notranji nadzor nad izvajanjem odločb tega pravilnika
izvajajo predstojniki organov, v katerih funkcionar opravlja
svojo funkcijo. Za nadzor lahko predstojniki organov pooblastijo tudi drugo osebo.
Zunanji nadzor nad izvajanjem določb pravilnika izvaja
komisija za preprečevanje korupcije v skladu s pooblastili, ki
so določena v zakonu o preprečevanju korupcije.
VI. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Obrazec za evidentiranje prejetega darila funkcionarja
je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/2005,1
Ljubljana, dne 10. februarja 2005.
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OBRAZEC ZA EVIDENTIRANJE SPREJETEGA DARILA FUNKCIONARJA
Zaporedna številka
Naziv organa
Ime in priimek funkcionarja
Funkcija ki jo opravlja
Podatki o darovalcu
(ime, priimek in naslov darovalca, oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, �e je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa)

Darilo je:

protokolarno

priložnostno

(ustrezno ozna�i z X)

Vrsta darila
Vrednost darila

SIT

Na�in dolo�itve vrednosti darila
(osebna nestrokovna ocena, preverjena cena na trgu, na podlagi podatka darovalca, strokovna ocena, drugo )

Darilo je bilo izro�eno:

posredno

neposredno

(ustrezno ozna�i z X)

Razlogi za izro�itev darila in okoliš�ine, v katerih je bilo darilo izro�eno
Skupna vrednost daril, ki jih je funkcionar sprejel od istega darovalca v
koledarskem letu
Datum

Podpis funkcionarja

Darilo je postalo last:

funkcionarja

države

lokalne skupnosti

(ustrezno ozna�i z X)

Izpolni organ v primeru, �e je darilo postalo last države ali lokalne skupnosti
Na�in uporabe oziroma hrambe darila
Na�in evidentiranja darila
(osnovno sredstvo, drobni inventar, potrošni material, ...)

Na�in morebitnega zavarovanja darila ve�je vrednosti
Datum

Podpis odgovorne osebe

SIT
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Poročilo o gibanju plač za december 2004

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

POROČILO
o gibanju plač za december 2004
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2004 je znašala 290.675 SIT in je bila
za 0,4 odstotka nižja kot za november 2004.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za december 2004 je znašala 185.029 SIT in je bila
za 2,1 odstotka višja kot za november 2004.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar
– december 2004 je znašala 267.571 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar – december 2004 je znašala 168.203 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje oktober
2004 – december 2004 je znašala 284.281 SIT.
Št. 9611-16/2005/2
Ljubljana, dne 17. februarja 2005.
mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

577.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za januar
2005

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za januar 2005

Uradni list Republike Slovenije
Cene življenjskih potrebščin so bile januarja 2005 v primerjavi z decembrom 2004 nižje za 0,6%, cene na drobno
pa za 0,5%.
Št. 9621-61/2005/1
Ljubljana, dne 11. februarja 2005.
Genovefa Ružič l. r.
namestnica generalne direktorice

578.

Koeﬁciente rasti cen v Republiki Sloveniji,
januar 2005

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, januar 2005
1. Mesečni koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih januarja 2005 v primerjavi z decembrom
2004 je bil 0,004.
2. Koeﬁcient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih januarja 2005 v primerjavi z istim mesecem preteklega leta je bil 0,048.
3. Mesečni koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin
januarja 2005 v primerjavi z decembrom 2004 je bil -0,006.
4. Koeﬁcient rasti cen življenjskih potrebščin januarja
2005 v primerjavi z istim mesecem preteklega leta je bil
0,022.
Št. 9621-22/2005/2
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
mag. Irena Križman l. r.
Generalna direktorica

Uradni list Republike Slovenije

Št.

17 / 24. 2. 2005 /

Stran

1389

OBČINE
BELTINCI
579.

Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika
prešel na naslednjega kandidata

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Beltinci, št.
032-01/2004-17-277 z dne 24. 11. 2004, da je Smodiš Venčeslavu prenehal mandat občinskega svetnika Občine Beltinci, je Občinska volilna komisija na seji dne 13. 12. 2004 na
podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02, 73/03 in 54/04

u g o t o v i l a,
da je mandat občinskega svetnika Občine Beltinci za
preostanek mandatne dobe prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Nove Slovenije – krščanska ljudska
stranka – NSi.
Ta kandidat je Marjan Tratnjek, rojen 2. 12. 1962, stanujoč Bratonci 36, 9231 Beltinci.
Kandidat je podal pisno izjavo, da sprejema mandat.
Št. 20/02-2-2005
Beltinci, dne 13. decembra 2004.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Karel Makovecki, dipl. pravnik l. r.

BREŽICE
580.

Sklep o spremembi sklepa o začasnem
ﬁnanciranju javne porabe v Občini Brežice za
leto 2005

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99), je Občinski svet občine Brežice na 15. seji,
dne 17. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o začasnem ﬁnanciranju
javne porabe v Občini Brežice za leto 2005
1. člen
V Sklepu o začasnem ﬁnanciranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2005 (Uradni list RS, št. 132/04) se spremeni 5. člen, ki se glasi:
»Obdobje začasnega ﬁnanciranja javne porabe v Občini
Brežice se podaljša do 30. 6. 2005.«

CANKOVA
581.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 113/03), 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98,
102/00, 111/00 in 92/02), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 16. člena Statuta Občine
Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01), je Občinski svet
občine Cankova na 18. redni seji dne 11. 2. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi ekonomske cene programov vzgojnovarstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ
Cankova
1
Ekonomska cena dnevnega programa vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtec pri OŠ Cankova, izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03),
se s 1. 1. 2005 poviša in znaša 69.003,73 SIT na otroka
mesečno.
2
Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec pri OŠ Cankova se v
skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih
določi cena 62.920,00 SIT na otroka mesečno. Razliko do
polnega plačila staršev in do polne ekonomske cene pokriva
v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih, Občina Cankova.
3
Glede na razmere in položaj pri izvajanju dnevnih programov v vrtcu pri OŠ Cankova se upošteva najvišji normativ
v oddelkih, ki znaša skupaj 55 otrok.
4
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005. Ob pričetku
veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene
programov vzgojnovarstvenih storitev št. 64002-10/2004 z
dne 24. 2. 2004 (Uradni list RS, št. 24/04).
Št. 64002-01/2005
Cankova, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občina Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2005
dalje.
Št. 403-358/04
Brežice, dne 4. februarja 2005.
Po pooblastilu
Občinskega sveta občine Brežice
najstarejši svetnik
Rok Kržan l. r.

Sklep o določitvi ekonomske cene programov
vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu
– vrtcu OŠ Cankova

582.

Pravilnik o nagradah študentov in diplomantov
Občine Cankova

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 16. člena Statuta občine Cankova
(Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet
občine Cankova na 18. redni seji dne 11. 2. 2005 sprejel
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PRAVILNIK
o nagradah študentov in diplomantov
Občine Cankova
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik ureja merila in postopek za dodeljevanje
nagrad študentom in diplomantom Občine Cankova.

583.

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 13. redni seji
dne 17. 2. 2005 sprejel

2. člen
Sredstva za nagrade se zagotavljajo v okviru vsakoletnega proračuna občine.

ODLOK
o proračunu Občine Cerknica za leto 2005

II. MERILA ZA DODELJEVANJE NAGRAD

1. SPLOŠNA DOLOČBA

3. člen
Nagrade se podeljujejo študentom in diplomantom, ki so
državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v
Občini Cankova.

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Cerknica za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

4. člen
Pogoj za nagrado je uspešno opravljen letnik, opravljena diploma ali magisterij.
5. člen
Višina nagrade (stimulacije) se vsako leto uskladi z
rastjo cen v preteklem letu.
III. PODELJEVANJE FINANČNIH NAGRAD
6. člen
Ob izplačilu nagrade je potrebno predložiti potrdilo o
opravljenih obveznostih, diplomo in na zahtevo občinske
uprave tudi druge listine.
Potrdilo o opravljenih obveznostih in fotokopija diplome je dokazilo, ki se hrani v arhivu občine za čas študija
študenta.
7. člen
Nagrade se izplačajo po opravljenem letniku, diplomi,
magisteriju oziroma doktorski disertaciji.

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

71

8. člen
Pred izplačilom nagrade se sklene ustrezna pogodba
med občino in študentom.
9. člen
Višina nagrade rednim študentom za opravljeni letnik,
diplomo in magisterij znaša:
– za uspešno končani letnik
30.000 SIT
– za diplomo
50.000 SIT
– za magisterij
100.000 SIT

72

73
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-01/2005
Cankova, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

74

40

Proračun 2005
(v 000 SIT)

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
3.070.069
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
978.312
DAVČNI PRIHODKI
845.597
700 Davki na dohodek in dobiček
620.091
703 Davki na premoženje
140.395
704 Domači davki na blago in storitve
85.111
706 Drugi davki
–
NEDAVČNI PRIHODKI
132.715
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
51.700
711 Takse in pristojbine
5.631
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
75.384
KAPITALSKI PRIHODKI
1.110.051
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
48.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopr. dolgo sredstev
1.062.051
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
981.706
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij
981.706
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.352.800
TEKOČI ODHODKI
427.683
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
102.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
311.683
403 Plačila domačih obresti
8.000
409 Rezerve
6.000

Uradni list Republike Slovenije

Št.

41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

572.713
8.865
258.680
82.843
222.325
2.314.797
2.314.797
37.607
24.320
13.287
-282.731

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2005
(v 000 SIT)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

70.000
70.000

70.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX = -III)

Proračun 2005
(v 000 SIT)
212.731
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4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi
realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 60%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
0,2% skupno doseženih prihodkov.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena
ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300.000,00 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

212.731
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
–
212.731
282.731

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodek proračuna je poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
prihodek požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži v skladu z zakonom o javnih ﬁnancah in statutom
Občine Cerknica.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Cerknica, v letu 2005 ne sme preseči z zakonom določenega
zneska.
O soglasju odloča župan.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja) se lahko v letu 2005 zadolžijo samo
s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča župan in o tem
obvesti občinski svet do prve naslednje seje občinskega
sveta.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Cerknica v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.

73
74
II.
40

Št. 40302-00001/2005 0005
Cerknica, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

41

ČRENŠOVCI
584.

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto
2005

Na podlagi 13. člena zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 98. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99,
27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 18.
redni seji, dne 10. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Črenšovci za leto 2005

42
43
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov
IV.
75

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črenšovci za leto 2005
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
Občine Črenšovci.

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

V.
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2. VIŠINA PRORAČUNA

/
/
/
/
/
/
240.873
240.873
531.441
97.995
32.400
4.700
54.995
/
5.900
210.908
7.000
17.800
15.075
171.033
/
211.038
211.038
11.500
11.500
– 76.168

Odlok o proračunu za l. 2005

PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

C)

RAČUN FINANCIRANJA

A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v 000 SIT
Skupina/Podskupina kontov
Odlok o proračunu za leto 2005
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
455.273
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
214.400
70
DAVČNI PRIHODKI
160.870
700 Davki na dohodek in dobiček
131.007
703 Davki na premoženje
15.145
704 Domači davki na blago in storitve
14.718
706 Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI
53.530
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
4.720
711 Takse in pristojbine
2.707
712 Denarne kazni
103
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
8.000
714 Drugi nedavčni prihodki
38.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI
/

Skupina/Podskupina kontov
VII.
50

Odlok o proračunu za l. 2005

ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 76.168

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.) – IX = –III

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004

76.168

76.168

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Splošni del proračuna ter razdelitev po področjih funkcionalne klasiﬁkacije javnoﬁnančnih izdatkov in načrt razvojnih
programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki občinskega proračuna so poleg
odhodkov, določenih v prvem odstavku 43. člen ZJF, tudi
zbrana sredstva krajevnih skupnosti iz naslova samoprispevka, prihodki, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti občanov,
namenjenih soﬁnanciranju kanalizacije, prihodki iz naslova
požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) ter drugi prihodki, ki jih
določi občina. Zgoraj navedeni prihodki krajevnih skupnosti
se transferirajo v občinski proračun.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med konti v okviru proračunske postavke in med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča Občinskemu svetu občine Črenšovci in njegovi realizaciji. Osnova
za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadle obveznosti, če ni med občino in
uporabnikom drugače določeno.
6. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so
v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev,
če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi
v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.

Št.

9. člen
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o prerazporeditvi sredstev med postavkami
znotraj posameznega področja, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katera so bila sredstva dodeljena,
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– odloča o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve
občine v skladu s predpisi, ki je v letu 2004 oblikovana v višini
2,400.000 SIT,
– odloča o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve, ki je v letu 2004 oblikovana v višini 3,500.000 SIT, in sicer
za ﬁnanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev,
– odloča o zmanjšanju odhodkov v primeru, če prihodki
niso realizirani v planirani višini,
– odloča o izdajanju poroštev in soglasij za najeta posojila javnih zavodov največ do višine 2 mio. SIT in za namen,
ki je določen z občinskim proračunom za leto 2005,
– odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do
višine 12 mio. SIT, na podlagi predhodnega soglasja ministra
pristojnega za ﬁnance RS,
– odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za ohranitev njihove
realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
10. člen
Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v ﬁnančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del
proračuna občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
11. člen
Namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega
proračuna in ﬁnančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev nadzoruje Nadzorni odbor občine Črenšovci in o
svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Črenšovci v
letu 2005, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 92/18-05
Črenšovci, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

7. člen
Proračunski porabniki morajo organizirati izvrševanje
del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih
s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki
so opredeljeni v proračunu.
8. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna oziroma od njega pooblaščena druga oseba.
Župan, neposredni in posredni uporabniki proračuna
morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s
področja pristojnosti v rokih in na način, ki ga določata 62. in
63. člen zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02).
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Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 51/02,), 10. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski
svet občine Jesenice na 23. seji dne 27. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna občine Jesenice
za leto 2005
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I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.

III.
B)
IV.
75

II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun ﬁnančnih terjatev in naložb ter račun ﬁnanciranja.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2005
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3,468.260
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,044.058
70 DAVČNI PRIHODKI
1,535.970
700 Davki na dohodek in dobiček
1,115.215
703 Davki na premoženje
312.655
704 Domači davki na blago in storitve
108.100
706 Drugi davki
–
71 NEDAVČNI PRIHODKI
508.088
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
260.328
711 Takse in pristojbine
10.250
712 Denarne kazni
1.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.069
714 Drugi nedavčni prihodki
202.941
72 KAPITALSKI PRIHODKI
367.722
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
60.927
721 Prihodki od prodaje zemlje
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
306.795
73 PREJETE DONACIJE
28.752
730 Prejete donacije in darila
od domačih pravnih oseb
28.752
731 Prejete donacije
in darila od domačih ﬁzičnih oseb
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1,027.728
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
613.356
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna
in proračuna EU
414.372
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.921.317
40 TEKOČI ODHODKI
1.046.359
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
247.865
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.483
402 Izdatki za blago in storitve
711.947
403 Plačila domačih obresti
4.000
409 Rezerve
43.064
41 TEKOČI TRANSFERI
1,289.145
410 Subvencije
33.132
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
556.350
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
132.357
413 Drugi tekoči domači transferi
567.306
414 Tekoči transferi v tujino
–
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
1,065.728
420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev 1,065.728
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
520.085
431 Investicijski transferi pr. in ﬁz. os.,
ki niso proračunski uporabniki
344.472

V.
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A)

VI.

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

175.613
–453.057

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
500
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
500
750 Prejeta vračila danih posojil
500
751 Prodaja kapitalskih deležev
–
752 Kupnine iz naslova privatizacije
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
–
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
–
440 Dana posojila
–
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
–
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
500

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

172.000
172.000
13.041
13.041
13.041
–293.598
158.959
453.057

Negativno stanje sredstev na računu leta 2005 bo pokrito iz ocenjenega ostanka sredstev na računu iz leta 2004.
Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov na ravni proračunskih postavk in štirimestnih kontov ter načrt razvojnih programov, ki sta prilogi
temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za ﬁnanciranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se
lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se za leto
2005 določijo v višini 23.064 tisoč tolarjev.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo v ﬁnančni načrt neposrednega
uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2005 izloči
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini
20.000 tisoč tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.

Uradni list Republike Slovenije
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti
na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva,
socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti,
zdravstva, mrliško ogledno službo in druge družbene dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno
gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost in gospodarjenje s
poslovnimi prostori, urejanje prostora, požarno varstvo in
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za
delo krajevnih skupnosti, političnih strank in sredstva za
druge javne potrebe, sredstva za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, rezerve ter sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2005 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva
proračuna za leto 2005 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov
za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki
od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od
prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in
odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od najemnin stanovanj, ki se porabijo za
namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi
obveznostmi in veljavno zakonodajo;
2. prihodki od požarne takse;
3. prihodki od turistične takse;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
6. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih
cest;
7. prihodki od počitniške dejavnosti;
8. lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti);
9. prejemki iz državnega proračuna za določene namene.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu
s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za
amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v
posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago
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in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij,
če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali
sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa
se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v
posebnem pravilniku.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno
ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih
sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne
namene porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna.
Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za ﬁnance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
25,000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski
svet.
13. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati
popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
14. člen
Finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov
in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo
izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane
davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
15. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva
pri posrednem uporabniku.
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16. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in
predložiti ﬁnančne načrte za leto 2005 najpozneje v 30 dneh
po sprejetju občinskega proračuna.
V ﬁnančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže
realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
17. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če
s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila
sredstva zagotovljena. Med posameznimi področji proračunske porabe pa lahko prerazporeja sredstva največ do višine
2.000 tisoč tolarjev.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu
župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom ﬁnančnih terjatev in naložb in računom
ﬁnanciranja ni dovoljeno.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z
zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka
župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
18. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
ali se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu
rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
19. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše,
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
20. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske transfere
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na
postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko prevzema
obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere
(skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem
ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini
kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih,
ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
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Omejitve iz četrtega in petega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in za prevzemanje obveznosti iz naslova prihodkov od donacij.
21. člen
V skladu z 20. členom tega odloka prevzema občina
obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjih letih za opremo
Kasarne na Stari Savi (Glasbena šola) na podlagi projektne
dokumentacije v višini 96.585 tisoč tolarjev, ki predstavlja
okvirno vrednost pred pričetkom postopka za pridobitev najugodnejšega ﬁnančnega najema.
Obveznost, ki zapade v plačilo v prihodnjih letih, predstavlja 60 mesečnih obrokov. Ocenjena višina mesečnega
obroka znaša 1.551 tisoč tolarjev. Proračun leta 2005 bremeni polog v višini 20% vrednosti ﬁnančnega najema, stroški
odobritve in 9 mesečnih obrokov v skupni vrednosti 33.818
tisoč tolarjev (proračunski postavki 2.2.3. in 5.2.3.1.)
V skladu z 20. in 27. členom tega odloka ter 85. členom
Zakona o javnih ﬁnancah prevzema občina obveznost iz naslova zadolževanja za izgradnjo Vodovoda Javorniški rovt
v višini 172.000 tisoč tolarjev. Obveznost zapade v plačilo
v prihodnjih 10 letih. Proračun leta 2005 bremeni odplačilo
6 glavnic v skupni višini 8.600 tisoč tolarjev (proračunska
postavka 17.0.1.) ter obresti in stroški najetja v skupni višini
4.831 tisoč tolarjev (proračunska postavka 9.3.5.)
V. PRORAČUNSKI NADZOR
22. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad ﬁnančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe
sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
23. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko ﬁnanciranje. Župan o tem
poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi
ﬁnanciranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
24. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena Zakona o javnih ﬁnancah.
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
Za ﬁnanciranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter
za odvajanje in čiščenje odplak se občina lahko zadolži v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom
zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem
letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Zadolževanje občine je možno le na podlagi predhodnega soglasja ministrstva za ﬁnance.
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25. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine
5% zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za
ﬁnance v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova
mora občina odplačati do konca proračunskega leta, t.j. do
31. decembra.
26. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega
dolga v tekočem proračunskem letu.
27. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov se občina v proračunskem letu 2005
zadolži v višini 172.000 tisoč tolarjev za izgradnjo Vodovoda
Javorniški rovt za dobo 10 let.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javno podjetje) se v letu 2005 ne morejo zadolževati.
28. člen
Javno podjetje in javni zavodi se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
VII. POROČANJE
29. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih
pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan, krajevne skupnosti in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta. Župan poročilo skupaj z zaključnim
računom proračuna predloži v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo
premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega
leta za ﬁnance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska
uprava do 30. aprila Ministrstvu za ﬁnance.
30. člen
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Če bo v letu 2006 potrebno začasno ﬁnanciranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-96/2004
Jesenice, dne 27. januarja 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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KAMNIK
586.

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 71/02 in 108/03 – odl. US), 29. člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na
21. seji dne 16. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kamnik za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kamnik za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki
in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

v tisoč SIT

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.620.236
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.654.798
70 DAVČNI PRIHODKI
2.217.318
700 Davki na dohodek in dobiček
1.680.678
703 Davki na premoženje
391.176
704 Domači davki na blago in storitve
145.464
71 NEDAVČNI PRIHODKI
437.480
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
148.034
711 Takse in pristojbine
15.305
712 Denarne kazni
7.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
23.970
714 Drugi nedavčni prihodki
243.171
72 KAPITALSKI PRIHODKI
328.650
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.650
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev
326.000
73 PREJETE DONACIJE
43.950
730 Prejete donacije iz domačih virov
7.150
731 Prejete donacije iz tujine
36.800
74 TRANSFERNI PRIHODKI
592.838
740 Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih
institucij
592.838
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.176.167
40 TEKOČI ODHODKI
641.002
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
228.853
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.162
402 Izdatki za blago in storitve
341.987
409 Rezerve
33.000
41 TEKOČI TRANSFERI
1.759.228
410 Subvencije
81.635
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
258.430
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
210.137
413 Drugi tekoči domači transferi
1.209.026
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42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
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1.610.977
1.610.977
164.960
164.960

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

-555.931

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev

11.000
11.000
1.000
10.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

–
–

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)

11.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

–
–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

–
–

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+VII.-VIII.)

-544.931

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.= –III.)

–
555.931

Stanje sredstev na računih dne 31.12.
preteklega leta

578.436

Posebni del proračuna sestavljajo ﬁnančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
podpodročja proračunske porabe in proračunske postavke,
te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni kontov, načrt razvojnih
programov, kadrovski načrt, načrt nabav in gradenj ter letni
program prodaje občinskega nepremičnega premoženja so
priloge k temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine
Kamnik.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. Župan lahko v imenu občine prevzema pogodbene obveznosti v breme proračuna Občine
Kamnik v prihodnjih letih, in sicer za investicije, ki so zajete
v načrtu razvojnih programov in se bodo začele v letu 2005.
Višina predobremenitev posameznega proračuna ne sme
presegati 10% skupnih predvidenih prihodkov proračuna leta
2005.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji.
Pri izvrševanju proračuna se upoštevajo poleg zakonov
in drugih predpisov tudi sprejeti interni akti Občine Kamnik.

4. člen
Župan lahko v okviru posamezne proračunske postavke
prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
občine župan lahko prerazporeja sredstva tudi med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja, pri
čemer se posamezna proračunska postavka lahko spremeni
za največ 40%. Prerazporejanje sredstev med področji ni
dovoljeno.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna
Občine Kamnik za prvo polletje leta 2005 in v zaključnem
računu proračuna Občine Kamnik za leto 2005.
5. člen
Za izplačila iz proračuna Občine Kamnik za leto 2005
se upoštevajo plačilni roki, določeni v Zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že
opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil in ob
pogojih, ki jih predpiše pristojni minister za ﬁnance.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
11,000.000 SIT.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih
ﬁnancah do višine 2,000.000 SIT župan. O uporabi sredstev
proračunske rezerve nad 2,000.000 SIT za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev
proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2005 in v zaključnem računu
proračuna Občine Kamnik za leto 2005.
7. člen
Župan ima pravico odločati o pridobitvi premičnega in
nepremičnega premoženja do višine v proračunu zagotovljenih sredstev. Župan ima pravico odločati o odtujitvi premičnega premoženja v lasti občine do višine 2,000.000 SIT
v posameznem primeru.
8. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter
storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene
pisna pogodba. Obveznosti do vrednosti 1,000.000 SIT (brez
DDV) se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo,
ki jo določa Zakon o izvrševanju proračuna RS, objaviti javni
razpis v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
9. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo
v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije
ter kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju
načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi
denarnimi sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča
občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine
Kamnik za prvo polletje leta 2005 in v zaključnem računu
proračuna Občine Kamnik za leto 2005.
10. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave
ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna,
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ki so bila dana pravnim in ﬁzičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan
pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine
Kamnik.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Kamnik v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 40302-3/2004
Kamnik, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

587.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom
in dijakom

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list, RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in
68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 20. seji dne 16. 2.
2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom (Uradni list RS, št. 74/04) se 8. člen spremeni in se
glasi:
»Višina potrebnih sredstev se planira v višini najmanj
5% subvencioniranja prevoznih storitev za vsako proračunsko leto posebej.
Občinski svet lahko v proračunu zagotovi tudi večja
sredstva.
Za študente in dijake, ki zaradi oddaljenosti kraja študija
bivajo v domovih, se letno subvencionira bivanje v domovih
v višini povprečnih stroškov ene subvencije prevozov izračunane za eno študijsko leto.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije, veljajo pa od 1. 3. 2005
dalje.
Št. 41404-22/2004-4/2
Kamnik, dne 21. januarja 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.
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KOBARID
588.

Pravilnik za oddajo javnih naročil male
vrednosti v Občini Kobarid

Na podlagi prvega odstavka 125. člena Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo: v nadaljevanju ZJN), Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti
(Uradni list RS, št. 84/04) in na podlagi 9. in 35. člena Statuta
Občine Kobarid izdajam

PRAVILNIK
za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini
Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa ravnanja naročnika (Občine Kobarid) pri oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila
male vrednosti so tista naročila, ki presegajo 2% vrednosti iz
prvega odstavka 124. člena ZJN.
Za naročila pod vrednostjo, opredeljeno v prvem odstavku tega člena se vodijo le evidence o njihovi oddaji, ki
obsegajo navedbo predmeta in vrednosti.
2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik
pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj, ravnati gospodarno glede na namen, predmet in vrednost naročila.
3. člen
Zainteresiranim ponudnikom mora biti omogočeno sodelovanje v postopku, ne glede na to, ali ga je naročnik povabil k oddaji ponudb ali ne. Naročnik lahko omeji sodelovanje
ponudnikov na podlagi vnaprej določenih pogojev. Naročnik
povabi k sodelovanju vsaj dva ponudnika. Pridobiti mora vsaj
eno pravilno ponudbo.
V vseh postopkih imajo ponudniki pravico zahtevati
informacijo o poteku in izidu postopka.
4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:
1. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila
male vrednosti,
2. povabilo k oddaji ponudb,
3. ponudbo,
4. predračun,
5. izjavo o izpolnjevanju pogojev,
6. obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti,
7. predlog za izdajo naročilnice,
8. poročilo o oddaji javnega naročila male vrednosti.
5. člen
Oddaja javnega naročila male vrednosti se izvaja po
enostavnem postopku in po postopku zbiranja ponudb.
Enostavni postopek se uporablja za javna naročila male
vrednosti, ki ne presegajo 10% vrednosti iz prvega odstavka
124. člena ZJN. Za ostala javna naročila male vrednosti se
uporablja postopek zbiranja ponudb.
Enostavni postopek se izvaja z uporabo naročilnice,
postopek zbiranja ponudb pa se zaključi s sklenitvijo pogodbe.
6. člen
Oddaja naročil male vrednosti se izvaja pisno, po telefonu, faksu ali e-mailu.
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Naročnik lahko po zaključku zbiranja ponudb izvede pogajanja z vsemi ponudniki. O tem jih pisno obvesti in enakovredno izvede pogajanja. Po opravljanih pogajanjih naročnik
sprejme odločitev.
7. člen
Ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev s pisnimi
izjavami, in sicer s predložitvijo izpolnjenih obrazcev.
8. člen
Naročnik s sklepom določi odgovorno osebo, odgovorno za izvedbo oddaje javnega naročila male vrednosti,
ki mora zagotoviti zlasti: opredelitev predmeta, določitev
ocenjene vrednosti, pripravo razpisne dokumentacije (če ni
v obsegu kot je to potrebno) in pravilnost izvedbe oddaje
javnega naročila male vrednosti.
9. člen
Naročnik v vsakem postopku posebej določi merila za
izbor, ki je lahko najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša
ponudba.
II. ODDAJA NAROČILA PO ENOSTAVNEM POSTOPKU
10. člen
Enostavni postopek poteka po naslednjih fazah:
1. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila
male vrednosti,
2. povabilo k oddaji ponudbe,
3. ponudba,
4. predračun,
5. izjava o izpolnjevanju pogojev,
6. obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti,
7. predlog za izdajo naročilnice.
11. člen
Dokumentacija o oddaji javnega naročila male vrednosti po enostavnem postopku mora vsebovati vse listine
ter druge dokumente pomembne za postopek in odločitev
naročnika. Dokumentacija mora vsebovati tudi kopijo izdane
naročilnice.
III. ODDAJA NAROČILA PO POSTOPKU ZBIRANJA
PONUDB
12. člen
Postopek zbiranja ponudb poteka po naslednjih fazah:
1. sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila
male vrednosti,
2. povabilo k oddaji ponudbe,
3. ponudba,
4. predračun,
5. izjava o izpolnjevanju pogojev,
6. obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti,
7. poročilo o oddaji javnega naročila male vrednosti.
13. člen
Dokumentacija o oddaji javnega naročila male vrednosti
po postopku zbiranja ponudb mora vsebovati vse listine ter
druge dokumente pomembne za postopek in odločitev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati tudi kopijo pogodbe.
IV. KONČNA DOLOČILA
14. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2005. Z dnem
uveljavitve tega navodila preneha veljati Pravilnik za oddajo

Uradni list Republike Slovenije
javnih naročil male vrednosti v Občini Kobarid, št. 015-1/01 z
dne 20. 12. 2000 in sprememba pravilnika z dne 1. 6. 2001.
Št. 015-1/01
Kobarid, dne 9. februarja 2005.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

KOČEVJE
589.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Center za promocijo in razvoj turizma Občine
Kočevje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 in 36/00), 3. člena
Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99, 73/02, 117/02
in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 17. redni seji
dne 24. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Center za promocijo in razvoj turizma Občine
Kočevje
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in razvoj turizma Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 20/98) se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom se ustanovi javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja turističnih
storitev, promocije turizma in informativne dejavnosti v Občini
Kočevje.«
2. člen
4. člen Odloka se dopolni z drugim odstavkom, ki se
glasi:
»Skrajšano ime zavoda je: CPRTK.
3. člen
5. člen odloka se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
DE
22.110
Izdajanje knjig
DE
22.120 Izdajanje časopisov
DE
22.150 Drugo založništvo
G
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
K
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K
74.810 Fotografska dejavnost
K
74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O
92.120 Distribucija ﬁlmov in video ﬁlmov
O
92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O
92.400 Dejavnost tiskovnih agencij
O
92.521 Dejavnost muzejev
O
92.522 Varstvo kulturne dediščine
O
92.610 Obratovanje športnih objektov
O
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
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4. člen
V 14. členu odloka se spremeni prvi stavek prvega odstavka, tako da se glasi:
Ustanovitelj javnega zavoda:
5. člen
15. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja v soglasju z ustanoviteljem,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela,
– sprejema ﬁnančni načrt in zaključni načrt,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– imenuje predstavnike centra v druge asociacije,
– daje direktorju in ustanovitelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja z zakonom ter drugimi akti zavoda določene
naloge.
6. člen
16. člen odloka se spremeni tako, da se besedi »upravni odbor« zamenjata z besedama »svet zavoda«.
7. člen
Za 16. členom odloka se dodata nov 17. in 18. člen, ki
se glasita:
»17. člen
Strokovni svet je strokovni organ, ki ga imenuje svet
zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru
pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage
za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju
mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za
razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali statutom
zavoda določene naloge.
18. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih strokovnega sveta,
postopkih imenovanja, trajanju mandata in načinu dela določa statut zavoda.«
8. člen
Drugi členi v odloku se ustrezno preštevilčijo.
9. člen
Zavod mora v treh mesecih od uveljavitve tega odloka
vpisati spremembe v sodni register.
10. člen
Zavod mora v treh mesecih od dneva uveljavitve tega
odloka uskladiti statut zavoda z določbami tega odloka. Do
uskladitve se neposredno uporabljajo določbe tega odloka,
če določbe statuta niso v skladu z njim.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-17/03-135
Kočevje, dne 3. februarja 2005.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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KOZJE
590.

Odlok o priznanjih Občine Kozje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 18.
redni seji dne 17. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Kozje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj, pogoje, postopek in
način podeljevanja priznanj Občine Kozje, njihovo obliko ter
način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Kozje se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, družbam, zavodom,
društvom ter drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, športa, ekologije, zaščite
in reševanja, zdravstva ter na drugih področjih človekove
ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in
popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj
in ugled Občine Kozje.
3. člen
O podelitvi priznanj Občine Kozje odloča Občinski svet
občine Kozje na predlog Komisije za nagrade, priznanja in
odlikovanja (v nadaljevanju: komisija).
Župan občine lahko podeli priznanja v primerih, ki so
določeni v tem odloku.
4. člen
Sredstva za priznanja iz tega odloka se zagotovijo v
proračunu občine.
II. PRIZNANJA OBČINE KOZJE
5. člen
Priznanja Občine Kozje so:
– Naziv častni občan Občine Kozje,
– Zlati grb Občine Kozje,
– Srebrni grb Občine Kozje,
– Bronasti grb Občine Kozje,
– Grb Občine Kozje,
– Denarna nagrada.
6. člen
Naziv častni občan Občine Kozje je najvišje priznanje
Občine Kozje.
Naziv se podeljuje posameznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge, ki pomenijo izjemen in
trajen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine
Kozje v Republiki Sloveniji ali na mednarodnem področju.
S podelitvijo naziva častni občan se vrednoti življenjsko
delo posameznika, ki je usmerjeno v napredek in v korist
Občine Kozje.
7. člen
Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo naslednje
častne pravice:
– vabljen je in ima prost vstop na vse prireditve, ki jih
organizira ali pri organizaciji sodeluje Občina Kozje,
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– brezplačno prejema vse publikacije, ki jih izdaja ali pri
njihovi izdaji sodeluje Občina Kozje,
– vabljen je na različne sprejeme, ki jih prireja Občina
Kozje,
– vabljen je na svečane seje Občinskega sveta občine
Kozje…
8. člen
Zlati grb Občine Kozje se podeljuje posameznikom,
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim
osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in
dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Kozje.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en zlati grb.
9. člen
Srebrni grb Občine Kozje se podeljuje posameznikom,
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim
osebam za pomembne dosežke v daljšem obdobju (praviloma več kot eno leto) in kot spodbuda za nadaljnje delo.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en srebrni
grb.
10. člen
Bronasti grb Občine Kozje se podeljuje posameznikom,
družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim
osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju (praviloma v obdobju enega leta) in kot spodbuda za nadaljnje
delo.
V koledarskem letu se lahko podeli največ en bronasti
grb.
11. člen
Denarna nagrada se podeljuje zavodom, skupnostim,
društvom in drugim pravnim osebam za pomembne dosežke na področju njihovega delovanja in kot spodbuda za
nadaljnje delo.
V koledarskem letu se praviloma lahko podelijo dve
denarni nagradi.
Višino denarne nagrade določi komisija s sklepom.
12. člen
Priznanje grb občine je masiven stekleni objekt v obliki
prisekanega stožca višine 26 cm. Spodnji premer stolpa je
10 cm, premer venca s cinami na vrhu pa 6 cm. S sprednje
strani je stožec obrušen v ravno steno, v spodnji širini 6 cm
in zgoraj 3 cm. Na tej ravni površini je prilepljen z zgornjim
robom 7 cm pod vencem kovinski reliefni odlitek grba. Spodnji del stožca je do približne višine 7 cm votel v premeru ca. 5
cm. Votlina je obarvana s prosojno zeleno barvo in predstavlja hrib, ki ob lomu svetlobe učinkuje kot trojna vzpetina na
samem občinskem grbu. Kristalni objekt predstavlja grajski
obrambni stolp kot osrednji atribut grba Občine Kozje.
Pod grbom je peskan napis:
– ZLATI GRB OBČINE KOZJE,
– SREBRNI GRB OBČINE KOZJE,
– BRONASTI GRB OBČINE KOZJE,
– GRB OBČINE KOZJE.
13. člen
Sestavni del priznanja je listina.
14. člen
Župan lahko na predlog osnovne šole ob zaključku
šolskega leta podeli knjižno ali drugo primerno praktično nagrado učencem, ki so v posameznem šolskem letu dosegli
odličen učni rezultat ali dosegli izjemne uspehe na različnih
tekmovanjih.
Župan lahko podeli tudi posebna priznanja dijakom in
študentom, ki so dosegli nadpovprečne uspehe.
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III. POSTOPEK IZBIRE
15. člen
Predlagatelji za podelitev priznaj Občine Kozje so lahko
ﬁzične osebe, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja,
društva ter druge organizacije in skupnosti.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev
priznanja.
16. člen
Priznanja Občine Kozje se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznaj objavi komisija na
krajevno običajen način najkasneje dva meseca pred občinskim praznikom.
Z razpisom se objavijo:
– vrsto in število priznanj,
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
17. člen
Predloge za podelitev naziva častni občan zbira komisija skozi vse leto brez javnega razpisa, morebiten dokončen
predlog za podelitev pa poda komisija občinskemu svetu
hkrati s predlogom za podelitev ostalih priznanj.
18. člen
Brez razpisa se na podlagi predloga župana lahko podeli Grb Občine Kozje ob določeni svečani priložnosti, uglednim gostom in delegacijam, ob jubileju ali prazniku.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče.
O dodelitvi priznanja odloča komisija.
19. člen
Predlog mora biti pisen in mora vsebovati:
– naziv in ime predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter
osnovne osebne podatke,
– obrazložitev predloga,
– morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
20. člen
Komisija obravnava predloge za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu predloga.
Komisija obravnava le predloge, ki so bili podani pravočasno. Predloge, ki niso bili posredovani pravočasno, komisija zavrne.
Komisija lahko:
– zahteva od predlagatelja, da predlog dopolni,
– predlog zavrne, če ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
21. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep z utemeljitvijo o podelitvi priznanj in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo
in odločanje.
Komisija pri podelitvah ni vezana na predlog predlagatelja za vrsto priznanja, ki ga podeli. Komisija lahko odloči,
da posamezne vrste priznanja ne podeli.
22. člen
Pri obravnavi posameznega predloga komisija oceni,
ali so dosežki kandidata izredni in pomenijo prispevek k
razvoju oziroma promociji občine v taki meri, kot predvideva
odlok.
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23. člen
Kadar je več predlogov, kot je razpisanih priznanj, komisija predloge točkuje po naslednjem kriteriju:
a) pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine:
– povprečen 5 točk,
– nadpovprečen 10 točk,
– izjemen 15 točk;
b) prispevek promovira občino:
– v regiji 5 točk,
– v državi 10 točk,
– v tujini 20 točk;
c) prispevek ima pomen:
– za ožji del občine 5 točk,
– za lokalno skupnost 10 točk,
– za državo 20 točk.
Če komisija uporabi točkovanja, predlaga kandidata, ki
je dobil najvišje število točk.

30. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj
kronološko z naslednjimi podatki:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– vrsta priznanja,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta, datum izročitve
priznanja.

24. člen
V primeru, da je podano več predlogov za naziv častni
občan, se naziv dodeli posamezniku, ki je vsaj 20 let pomembno vplival na dogajanja in dejavnosti v občini, ki so
bistveno vplivala na njen razvoj ali je v tem časovnem obdobju s svojimi vrhunskimi rezultati prispeval pomemben
delež k ugledu občine. Pomemben delež k ugledu občine
predstavljajo tudi državna in regijska priznanja ter priznanja
mednarodnih institucij, ki jih je posameznik prejel za uspehe
na svojem področju dela.
Za podelitev naziva častnega občana mora predlog, ob
upoštevanju kriterijev iz tega člena odloka, pri točkovanju iz
21. člena tega odloka doseči najmanj 30 točk.

32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

25. člen
Nagrajenec lahko prejme samo eno priznanje za isti
dosežek. Nagrajenec lahko praviloma dobi priznanje večkrat,
vendar praviloma naslednjo šele po preteku 5 let od zadnje
podelitve.

KUZMA

26. člen
Komisija obvesti predlagatelje, kateri predlogi niso bili
uvrščeni v predlog za občinski svet, o odločitvi komisije z napotitvijo, da prijavo ponovijo na prvi naslednji razpis.
V primeru ponovne prijave istega predloga komisija ob
pogoju, da še obstajajo razlogi za podelitev priznanja iz 2.
člena tega odloka, dodeli temu predlogu dodatnih 10 točk.
27. člen
Komisija v času do odločitve občinskega sveta, ne daje
javnosti informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih za priznanja.
28. člen
Priznanja praviloma izroča župan, če je župan odsoten
pa podžupan.
Priznanja se izročijo na svečani seji občinskega sveta
ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan
način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob
dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
IV. EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ
29. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Kozje.
Celostno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno
in je na vpogled na občinski upravi.

V. KONČNI DOLOČBI
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Kozje (NAŠ GLAS, št.
20/1996).

Št. 06202-0001/2005-18/02
Kozje, dne 17. februarja 2005.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

591.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kuzma za leto 2004

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. ter 101.
člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01,
72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma na 15.
redni seji dne 11. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma
za leto 2004
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Kuzma za leto 2004, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu ﬁnančnih terjatev in naložb in računu ﬁnanciranja občinskega proračuna,
se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in
odhodkov proračuna za leto 2004, ki obsega:
Konto

Opis

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)

ZR 2004

271.756
94.578
38.593
27.922
8.763
1.908
55.984
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UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740

Uradni list Republike Slovenije

2.310

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

40.224
27.045
25.000

592.

2.045
879
879
149.254
149.254

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
269.248
TEKOČI ODHODKI
101.718
(400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
22.862
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
7.297
SOCIALNO VARNOST
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
56.060
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
15.499
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
73.174
410
SUBVENCIJE
250
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
36.348
411
GOSPODINJSTVOM
412
TRANSFERI NEPROF.ORGANIZACIJAM
19.223
IN USTANOVAM
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
17.353
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
88.639
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
88.639
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
5.718
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
5.718
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
2.508
(PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.274
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.274
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
0
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
1.274
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
3.782
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO
PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.)
- (II. + V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
0
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
3.782
NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.)
- (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
40

Št. 460-02/03-3/9-MM
Kuzma, dne 11. februarja 2005.

13.450

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. ter
94. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99,
12/01, 72/02, 90/02 in 113/03) je Občinski svet občine Kuzma
na 15. redni seji dne 11. 2. 2005 sprejel

II.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2005

ODLOK
o proračunu Občine Kuzma za leto 2005
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Kuzma za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna in upravljanje s prihodki
in odhodki proračuna, občinskim premoženjem ter obseg
zadolževanja na ravni občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za ﬁnanciranje
nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakonom in odloki, opravlja
Občina Kuzma.
II. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Kuzma so izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter v računu
ﬁnanciranja.
Proračun Občine Kuzma za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
Konto

Opis

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
706
DRUGI DAVKI
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI
OD PREMOŽENJA
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
712
DENARNE KAZNI
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

PRORAČUN
2005 3.

476.418
72.707
41.237
29.737
9.234
2.266
31.470
11.804
3.416

16.250
237.180
233.280
3.900

Uradni list Republike Slovenije
73
730

PREJETE DONACIJE (730+731)
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
TRANSFERNI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

731
74
740

Št.

Stran

1405

1.200
1.200

svojo dejavnostjo so prihodek proračuna. Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih občina prejme od domače ali tuje
pravne ali ﬁzične osebe.

165.331
165.331

5. člen
Namenski prihodki proračuna so: donacije, prihodki iz
naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, prispevki investitorjev,
samoprispevki in drugi prihodki.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini
dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu se prenesejo v proračun tekočega leta.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
576.768
TEKOČI ODHODKI
83.092
(400+401+402+403+409)
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
25.858
ZAPOSLENIM
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
7.975
SOCIALNO VARNOST
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
39.190
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
1.069
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
9.000
41
TEKOČI TRANSFERI
73.250
(410+411+412+413)
410
SUBVENCIJE
300
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
36.830
411
GOSPODINJSTVOM
412
TRANSFERI NEPROFITNIM
18.530
ORGANIZAC. IN USTANOVAM
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
17.590
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
415.780
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
415.780
SREDSTEV
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
4.646
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
4.646
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
-100.350
(PRIMANJKLJAJ)
(I. - II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
350
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
350
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
0
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440
DANA POSOJILA
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
350
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
-100.000
PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
(I. + IV.) - (II. + V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
100.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
100.000
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
100.000
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
0
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X)
= (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
PRETEKLEGA LETA
- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
40
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II.

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.

6. člen
Neposredni porabniki proračuna so občinski organi in
občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu
z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za
plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačila
blaga in storitev in za investicijske izdatke. Sredstva za soﬁnanciranje programa posrednih uporabnikov se zagotavljajo
v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, kar se
dogovori s pogodbo.
7. člen
Uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge in
skrbeti za ﬁnanciranje dejavnosti, do višine sredstev, ki so jim
za te namene odobrene v proračunu. Na račun proračuna ne
smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena proračunska sredstva.
8. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih
sredstev opravlja nadzorni odbor.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega
proračuna. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Na predlog Občinske uprave občine Kuzma odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski
svet.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za ﬁnanciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč: potres,
poplava, suša, zemeljski plaz, snežni plaz, močan veter, toča
in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.
10. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce
občinske uprave ali podžupana.

4. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun
v skladu s predpisi. Prihodki, ki jih občinska uprava ustvari s

12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna

Stran
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ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska
sredstva. O tem obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo
zadolževati le s soglasjem občine.
14. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja, se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov
občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5% realiziranih prihodkov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Kuzma v letu
2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005
dalje.
Št. 403-02/04-8
Kuzma, dne 11. februarja 2005.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

LJUBLJANA
593.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt
Ljubljana

Na podlagi 3., 8. in 64. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in
36/00 – ZPDZC), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 98/99), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) ter 27. člena in
četrtega odstavka 87. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 16. redni seji dne 31. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt
Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03) se v 4. členu v drugem
odstavku črta besedica »lahko«.
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vom:

2. člen
Za 6. členom se doda novo četrto poglavje z naslo-

»IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA« z 6.a, 6.b,
6.c in 6.č členom, ki se glasijo:
»6.a člen
V zavodu, ki je ustanovljen za opravljanje dejavnosti
iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, se za opravljanje
nalog imetnika zavetišča za zapuščene živali, iz drugega
odstavka 4. člena tega odloka, organizira notranja organizacijska enota: Zavetišče za zapuščene živali (v nadaljevanju:
zavetišče).
Ime notranje organizacijske enote zavoda je: Zavetišče
za zapuščene živali, Ljubljana.
Sedež zavetišča je: Gmajnice 30, Ljubljana.
Zavetišče nima pooblastil v pravnem prometu.
6.b člen
Zavetišče ima vodjo zavetišča, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo veterinarske smeri in enega veterinarskega
pomočnika.
6.c člen
Zavetišče ima skladno z 10. členom Pravilnika o pogojih
za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in
78/04) svet zavetišča, ki ga imenuje Mestna občina Ljubljana
in ga sestavljajo:
– predstavnik Mestne občine Ljubljana,
– predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije,
ki ga določi predstojnik uprave,
– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljana,
– predstavnik delavcev zavoda,
s pristojnostmi, ki obsegajo:
– nadzor nad delom zavetišča,
– določanje višine prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki
zvezi z zapuščenimi živalmi in
– skrb za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
6.č člen
Podrobnejše določbe o imenovanju predstavnikov v
svet zavetišča, o vodji zavetišča, o oskrbnikih, o nalogah
imetnika zavetišča itd., vsebuje statut zavoda.«
3. člen
Črtajo se 17., 18., 19., 20., 21., 23. in 24. člen.
4. člen
Za 22. členom se dodajo 22.a, 22.b, 22.c in 22.č člen,
ki se glasijo:
»22.a člen
Pogodbo iz 12. člena odloka, s katero ustanovitelj prenese svoje premoženje v upravljanje zavodu, je potrebno
skleniti v šestih mesecih po uveljavitvi Odloka o proračunu
MOL za leto 2005.
22.b člen
Statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda je treba uskladiti najkasneje v treh mesecih od uveljavitve
tega odloka.
22.c člen
Dosedanji svet Zavetišča za zapuščene živali nadaljuje
svoje delo do imenovanja novega sveta Zavetišča za zapuščene živali, ki mora biti imenovan najkasneje v enem mesecu
od uveljavitve statuta zavoda.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

22.č člen
»Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pogodba o
upravljanju Zavetišča za zapuščene živali št. 3971-10/02-3,
z dne 4. 10. 2002 in aneks k tej pogodbi št. 3971-10/02-67,
razen določb, ki se nanašajo na ﬁnanciranje delovanja zavetišča, in sicer do sprejetja proračuna MOL za leto 2005.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 615-13/03 – 87
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

594.

Sklep o stanovanjski najemnini

Na podlagi 115. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES), 1. člena uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neproﬁtnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 17. člena
pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj
ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 82/99) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
16. seji dne 31. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o stanovanjski najemnini
1. člen
S tem sklepom se za neproﬁtna, neopremljena tržna
(kadrovska in službena), namenska najemna stanovanja,
enostanovanjske stavbe, bivalne enote ter pokrita parkirna
mesta in garaže v lasti Mestne občine Ljubljana določi način
določitve višine najemnine, ki se določi z najemno pogodbo.
Za barake ter protipravno zasedene prostore iz prvega
odstavka tega člena se določi način določitve uporabnine.
2. člen
Za neproﬁtna stanovanja, namenska najemna stanovanja, enostanovanjske stavbe in bivalne enote se v najemni
pogodbi določi najemnina v najvišji višini, ki je možna po
določilih uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neproﬁtnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03; v nadaljevanju uredba), tako za obstoječa kot za novonastala najemna razmerja, razen za najemnike stanovanj, ki so bili pred
začetkom uporabe uredbe upravičeni do znižane neproﬁtne
najemnine in najemnike bivalnih enot, ki se jim je najemnina
zaračunavala po stopnji 1,91% ali 2,31% od vrednosti stanovanja. Tem najemnikom se najemnina dvigne postopno, in
sicer po naslednji dinamiki:
Leto
2004 –
dosedanji predpisi
1. 1. 2005

Najemnina
Najemnina
(v % od vrednosti (v % od vrednosti
stanovanja)
stanovanja)
1,91
2,31

2,31
2,31

Leto
30. 6. 2005
31. 12. 2005
30. 6. 2006
31. 12. 2006
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Najemnina
Najemnina
(v % od vrednosti (v % od vrednosti
stanovanja)
stanovanja)
2,90
2,90
3,49
3,49
4,08
4,08
4,68
4,68

3. člen
Za neopremljena tržna najemna stanovanja (kadrovska
in službena) se določi z najemno pogodbo višina najemnine
na način iz 2. člena tega sklepa tako, da se odstotek od letne
vrednosti stanovanja poveča za 25%.
4. člen
Za pokrita parkirna mesta in garaže, ki se izjemoma
ne oddajo kot del stanovanja, se z najemno pogodbo določi
najemnina v višini 2,46 EUR na m2 v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izračuna najemnine.
5. člen
V primeru sklenitve najemne pogodbe za stanovanje z
zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem po razvezi zakonske zveze ali prenehanju zunajzakonske skupnosti se določi
višina neproﬁtne najemnine v višini iz 2. člena tega sklepa.
6. člen
V primeru sklenitve najemne pogodbe za namensko
najemno stanovanje z zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem po smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja se določi
višina neproﬁtne najemnine v višini iz 2. člena tega sklepa.
7. člen
Za barake se določi uporabnina v višini 1 EUR na m2
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan izračuna.
8. člen
Za protipravno zasedene stanovanjske in druge enote
se uporabnikom zaračuna uporabnina v višini iz 2. člena tega
sklepa tako, da se odstotek od letne vrednosti stanovanja
poveča za 50%.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep
o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših
bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 75/00, 109/01 in 117/03).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji
mesec po uveljavitvi, razen postopnega dviga najemnin iz
2. člena tega sklepa za najemnike stanovanj, ki so bili pred
začetkom uporabe uredbe upravičeni do znižane neproﬁtne
najemnine. V tem delu se sklep uporablja od 1. 1. 2005.
Št. 4024-19/2004-20
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.
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Sklep o določitvi vrednosti točke za
oglaševanje

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04 – obvezna razlaga)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 18/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
32. izredni seji dne 31. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za oglaševanje
1
S tem sklepom se določi vrednost točke za oglaševanje
na območju Mestne občine Ljubljana, ki znaša 32 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3451-147/2004-2
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

596.

Sklep o določitvi vrednosti točke za posebno
in podrejeno rabo javnih površin

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 90/99,
108/03 – obvezna razlaga in 73/04) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 18/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 32. izredni seji dne
31. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za posebno
in podrejeno rabo javnih površin
1
S tem sklepom se določi vrednost točke za posebno in
podrejeno rabo javnih površin na območju Mestne občine
Ljubljana, ki znaša 87 tolarjev.
2
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3470-124/2004-2
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
15/04) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Upravičeni stroški za skupne programe so:
– stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov za
povezovanje malih podjetij,
– stroški svetovanja in razširjanja speciﬁčnega znanja
za potrebe izvajanja skupnih programov,
– stroški posebnega usposabljanja podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,
– stroški promocije proizvodov, storitev ali rezultatov
skupnih programov pri prvi predstavitvi, ki obsegajo direktne
stroške v povezavi z določeno prireditvijo ali razstavo,
– stroški vodenja skupnega programa (stroški osebja v
višini dejanske cene dela, ki se izkazujejo na podlagi zahtev
razpisovalca sredstev in izplačanih plač z vsemi dodatki in
dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali
kolektivni pogodbi),
– stroški začetnih materialnih investicij (zemljišča,
zgradbe in oprema) za potrebe izvajanja skupnih programov.
Med upravičene stroške ne sodijo stroški za nakup transportnih sredstev in opreme;
– stroški začetnih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega
znanja).
Državna pomoč za upravičene stroške iz prvih petih
alinej prejšnjega odstavka tega člena se dodeli v višini do
50% upravičenih stroškov, za upravičene stroške iz šeste in
sedme alinee prejšnjega odstavka tega člena pa v višini do
15% upravičenih stroškov.«
2. člen
V 8. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Višina pomoči po tem členu znaša največ 1,000.000
SIT na eno prijavo. Če je podjetje koordinator konzorcija, ki
pripravlja projekt, znaša pomoč največ 2,000.000 SIT.«
13. člen se črta.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-102/2004-2
Ljubljana, dne 31. januarja 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

598.
597.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 37/04) ter 18. in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 32. izredni seji dne 31. 1. 2005 sprejel

3. člen

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja
članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana
Moste-Polje za leto 2005

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega
zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02, 18/04
in 40/04) in na podlagi 18. in 48. člena Statuta Območne
obrtne zbornice Ljubljana Moste-Polje, sprejetega na seji
skupščine Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste-Polje,
dne 17. 8. 1995, s spremembami in dopolnitvami statuta z

Uradni list Republike Slovenije
dne 22. 6. 2000 je skupščina Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste-Polje na pisni seji dne 3. 2. 2005 sprejela

SKLEP
o določitvi višine in načina plačevanja članarine
Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste-Polje
za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice
Ljubljana Moste-Polje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s
statusom ﬁzične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Območne obrtne zbornice Ljubljana Moste-Polje kot obrtno, obrti podobno ali domačo in umetnostno
obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za
vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno
izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– ﬁzična oseba, ki je iz opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini
2,50% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun
prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno
stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki iz opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,50% od
najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo
davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali
umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 50% (od 2,50%
iz prve alineje tega člena) od najnižje pokojninske osnove,
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– ﬁzična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače
ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev
skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje
članarine;
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga ali oblika njihovega združevanja), mesečno v višini
4.000 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena
Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti,
za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki
opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici
obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico
Slovenije.
V
V primeru, ko začne član zbornice z opravljanjem dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko
preneha z opravljanjem dejavnosti med mesecem, preneha
obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je
prenehal z opravljanjem dejavnosti.
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VI
Člani s statusom ﬁzične osebe obračunavajo članarino
po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Ljubljana
Moste-Polje določi letno višino članarine skladno z II. točko
tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih,
od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi
obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam
iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za
vsak primer posebej, če tako odloči Upravni odbor Območne
obrtne zbornice Ljubljana Moste-Polje.
VIII
Območna obrtna zbornica Ljubljana Moste – Polje pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu
sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije skladno z določili
medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja,
pobiranja in izterjave članarine nakazuje članarino v skladu
z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 29/2005
Ljubljana, dne 3. februarja 2005.
Predsednik skupščine
Območne obrtne zbornice
Ljubljana Moste-Polje
Dušan Kravos inž. l. r.

LJUBNO
599.

Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95 in 51/02)
Občinska volilna komisija občine Ljubno

razpisuje
nadomestne volitve v občinski svet
I
Nadomestne volitve v občinski svet bodo v nedeljo
15. maja 2005 od 7. do 19. ure.
II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 7. marec 2005.
III
Za izvedbo volitev skrbita občinska volilna komisija in
Republiška volilna komisija.
IV
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik OVK
Občine Ljubno
Božidar Blagovič l.r.
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600.

Program priprave za občinski lokacijski načrt
za del območja Hrib–Tabor

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94 in 14/95) ter 7. člena Statuta
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski
svet občine Loški Potok na 12. seji dne 10. 12. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za občinski lokacijski načrt za del območja
Hrib–Tabor
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
V prostorskih sestavinah planskih dokumentov se
območje občinskega lokacijskega načrta za del območja
Hrib – Tabor nahaja delno na površinah, ki so opredeljene
kot naselje z javnimi funkcijami, delno na območju kmetijskih površin, delno pa na površinah, ki so opredeljene
kot del naselja s strnjeno mešano gradnjo s centralnimi
funkcijami.
Pravna podlaga za pripravo prostorskega akta:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 5/99, 69/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in družbenega plana Občine Loški Potok – dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 115/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99),
– Strokovne podlage s področja varstva naravne in
kulturne dediščine za izdelavo PUP Loški Potok LRZVNKD,
Ljubljana, marec 1997.
Na delu območja urejanja se nahajata dominantna sakralna objekta župnijska cerkev sv. Lenarta in podružnična
cerkev sv. Barbare s pretežno asfaltiranimi zunanjimi površinami, zelenicami, nadalje objekt župnišča z gospodarskim
objektom, mrliška vežica, pomožni objekt … ter pokopališče
obdano s kamnitim obzidjem.
Območje na sv strani omejuje kamniti oporni zid.
Del območja urejanja, ki leži v neposredni bližini na
kmetijskih površinah in je v naravi opredeljeno tudi kot cesta
in pot pa predstavlja staro asfaltirano dovozno cesto s starim
drevoredom divjih kostanjev in pešpot (kolovoz).
Asfaltirana dovozna cesta povezuje del obravnavanega
območja urejanja na hribu Tabor z osrednjim delom naselja
Hrib.
Pešpot (kolovoz), ki se vzpenja po travnatem pobočju vzpetine pa predstavlja obiskovalcem dostop do vrha
Tabora.
Obravnavano območje je potrebno prenoviti.
Predmet obdelave je večji del urejanje komunalne infrastrukture s prenovo obstoječe dovozne ceste na Tabor in
sanacijo starega drevoreda divjih kostanjev.
Del obstoječih pretežno asfaltiranih zunanjih površin ob
sakralnih objektih se prenovi ter hortikulturno uredi.
Na podlagi strokovne ocene se izvede prenova obstoječih sakralnih objektov župnijske cerkve sv. Lenarta in
podružnične cerkve sv. Barbare ter tudi ostalih objektov v
območju.
Obstoječe pokopališče postaja premajhno, zato je predvidena razširitev v terasah na jz strani.
Obstoječe kamnito obzidje pokopališča kot tudi obstoječi kamniti oporni zid na sv strani območja na Taboru in ob
objektu župnišča so v slabem stanju.
Potrebna je izvedba konstrukcijske sanacije obzidja in
opornih zidov.
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Ob objektu župnišča se nahaja star gospodarski objekt,
za katerega lastnik namerava izvesti nadomestno gradnjo ter
mu spremeniti namembnost za potrebe župnišča.
Izvede se tudi izgradnja javnih sanitarij za obiskovalce
ob opornem zidu in izgradnja nekaj parkirnih mest za osebna
vozila.
Obstoječa asfaltirana dovozna cesta se prenovi z variantno razširitvijo in variantno razširitvijo ob pokopališču, kjer
se zgradi manjše parkirišče, z izgradnjo javne razsvetljave in
izgradnjo dela fekalne kanalizacije.
Obstoječa pešpot (kolovoz), ki se vzpenja po travnatem
pobočju hriba in predstavlja obiskovalcem dostop do območja na hribu Tabor, se uredi v makadamski izvedbi z izvedbo
počivališč (manjši ploščadi) za obiskovalce.
Del obstoječe trase vodovoda, ki poteka v bližini območja naselja in v območju kmetijskih zemljišč, se spremeni.
2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega
načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelava občinskega prostorskega izvedbenega akta, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja ter morebitni prostorski
ukrepi po ZUreP-1.
Meja ureditvenega območja občinskega lokacijskega
načrta v našem primeru ne poteka povsem po mejah prostorskih enot iz veljavne urbanistične dokumentacije, ker gre
torej večji del za načrtovanje javne infrastrukture, katera ima
linijski potek.
Ureditveno območje se podrobno določi na podlagi strokovnih podlag, ki bodo določile dejanski obseg predvidene
prostorske ureditve.
3. Nosilci, urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega
načrta pa mnenja so:
– Občina Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
– Komunalno podjetje Komunala Ribnica, Goriča vas
11a, 1310 Ribnica,
– JP Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Kočevje, Cesta
na Trato 6, 1330 Kočevje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, p.p.
4857, 1210 Ljubljana – Šentvid,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, p.p. 398, 1001
Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova ulica 3, p.p. 398, 1001 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Agencija
RS za okolje, Vojkova 1b, p.p. 2608, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Ljubljana, izpostava Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica,
– Krajevna skupnost Hrib – Loški Potok, Hrib 17, 1318
Loški Potok,
– Župnijski urad Hrib Loški Potok, Hrib 98, 1318 Loški
Potok,
Udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega
akta so:
– Župnijski urad Hrib Loški Potok, Hrib 98, 1318 Loški
Potok,
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– Krajevna skupnost Hrib – Loški Potok, Hrib 17, 1318
Loški Potok,
– Turistično društvo Loški Potok.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo
ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. členom in
33. členom ZUreP-1 podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pripravljalec, naročnik in investitor prostorskega akta je
oziroma postopek priprave lokacijskega načrta vodi Občina
Loški Potok.
Načrtovalca lokacijskega načrta oziroma strokovno
organizacijo je izbrala Občina Loški Potok v skladu s prepisi
o javnih naročilih.
4. Strokovne podlage, način pridobitve strokovnih
rešitev, pridobitev geodetskih podlag
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati
veljavno plansko in urbanistično dokumentacijo, predhodno
izdelane strokovne podlage pa so:
– idejni projekt kanalizacije,
– ureditev parkirišča in razširitev ceste ob pokopališču
na Taboru,
– idejni projekt širitve pokopališča.
Potrebne strokovne podlage se izdelajo v skladu s
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in
občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Strokovne podlage izdela načrtovalec, ki ga je izbral
naročnik.
Izdelajo se lahko tudi dodatne strokovne podlage, če
se v postopku ugotovi, da so potrebne oziroma jih zahteva
pristojni nosilec urejanja prostora.
Dodatne strokovne podlage zagotovi pripravljalec oziroma naročnik.
Morebitne dodatne strokovne podlage, ki jih zahtevajo
nosilci urejanja prostora, lahko pripravljalec ali naročnik naroči tudi drugim pristojnim organizacijam ali posameznikom.
Strokovno rešitev izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje določene z ZUreP-1.
Geodetske podlage, v ustreznem merilu, izdelane v
skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov (geodetski načrt z vrisanimi
obstoječimi komunalnimi vodi in vrisom parcelnega stanja),
izdela pooblaščeni geodet oziroma strokovna organizacija, ki
jo je izbral naročnik v skladu s predpisi o javnih naročilih.
5. Roki za pripravo lokacijskega načrta oziroma njegovih posameznih faz
– izvedena prva prostorska konferenca (26. november
2004),
– sprejem programa priprave z odlokom in objavo v
Uradnem listu RS (februar 2005),
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku
30 dni izdajo smernice za načrtovanje,
– analiza smernic in analiza prostora ter izdelava usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic,
– potrditev usmeritev v 10 dneh (april 2005),
– izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta (v
nadaljevanju: OLN) (april 2005),
– izvedba druge prostorske konference (maj 2005),
– sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga
OLN, ki se objavi najmanj v enem uradnem glasilu (maj
2005),
– začetek javne razgrnitve predloga OLN (ki traja 30
dni) (maj – junij 2005) v 30 dneh po izdelavi predloga OLN
ali najmanj 14 dni po prostorski konferenci in organizira se
javna obravnava predloga OLN z evidentiranjem vseh pisnih
pripomb in predlogov,
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– izdelava predloga strokovnih stališč in odgovorov na
pripombe in predloge 20 dni po končani javni razgrnitvi,
– prva obravnava na občinskem svetu,
– župan odloči o upoštevanju pripomb in predlogov
(julij 2005),
– izdelava morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po
odločitvi o upoštevanju pripomb in predlogov v 30 dneh
(avgust 2005),
– izdelava dopolnjenega predloga OLN v skladu s stališči in pripombami iz javne obravnave v 30 dneh (september
2005) in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenj v 30 dneh (oktober 2005),
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga OLN v
15 dneh po prejemu mnenj (november 2005),
– druga obravnava na občinskem svetu,
– sprejem usklajenega dopolnjenega predloga OLN z
odlokom in objavo v Uradnem listu RS,
– izdelava končnega elaborata v 14 dneh (november
2005).
6. Obveznosti v zvezi s ﬁnanciranjem lokacijskega
načrta
Naročnik in investitor prostorske ureditve Občina Loški
Potok zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta vključno
z ustreznimi geodetskimi podlagami ter izvedbo postopka
(pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, objava sklica prostorskih konferenc in druge potrebne javne in
uradne objave).
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine
Loški Potok.
Št. 350-01/04-2
Loški Potok, dne 4. februarja 2005.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak inž. l. r.

LUČE
601.

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena
Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin,
št. 2/99 z 26. 3. 1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je Občinski svet
občine Luče na 18. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Luče za leto 2005
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

Stran

1412 /

Št.

17 / 24. 2. 2005

Uradni list Republike Slovenije

II. VIŠINA PRORAČUNA

IX.

2. člen
Proračun Občine Luče za leto 2005 se določa v višini
241,840.000 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
70

71

72

73
74
II.
40

41

42
43

III.
B)
IV.
75.
V.
44.
VI.

Bilanca prihodkov in odhodkov
V tolarjih
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
241,840.000
Tekoči prihodki (70+71)
67,096.000
Davčni prihodki
51,840.000
700 Davki na dohodek in dobiček
45,060.000
703 Davki na premoženje
2,681.000
704 Domači davki na blago in storitve
4,099.000
706 Drugi davki
–
Nedavčni prihodki
15,256.000
710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja
9,200.000
711 Takse in pristojbine
1,056.000
712 Denarne kazni
–
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
–
714 Drugi nedavčni prihodki
5,000.000
Kapitalski prihodki
500.000
720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev
500.000
721 Prihodki od prodaje zalog
–
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
–
Prejete donacije
–
Transferni prihodki
174,244.000
740 Transferni prihodki
iz drugih javnoﬁnančnih institucij
174,244.000
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
269,960.000
Tekoči odhodki
77,260.000
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
16,960.000
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
2,695.000
402 Izdatki za blago in storitve
55,355.000
403 Plačila domačih obresti
250.000
409 Rezerve
2,000.000
Tekoči transferi
86,680.000
410 Subvencije
17,950.000
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
36,010.000
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in društvom
14,750.000
413 Drugi tekoči domači transferi
17,970.000
414 Tekoči transferi v tujino
–
Invensticijski odhodki
100,720.000
420 Nakup in gradnja OS
100,720.000
Invensticijski transferi
5,300.000
431 Invensticijski transferi pravnimi
in ﬁzičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
3,300.000
432 Invensticijski transferi
proračunskim uporabnikom
2,000.000
Proračunski primanjkljaj (presežek)
-28,120.000
Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapit. deležev
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapit. deležev
Dana posojila in povečanje kapital. deležev
Dana posojila in povečanje kapital. deležev
Razlika računa ﬁnančnih terjatev in naložb

C) Račun ﬁnanciranja
VII. Zadolževanje
VIII. Odplačila dolga

–
–
–
–
–
–
–

Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto ﬁnanciranja (VI.+X.)
XII. Stanje sredstev na računih ob koncu leta

-28,120.000
28,120.000
28,120.000
28,120.000

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
prihodki požarne takse po 58. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna,
vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se ne
prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske odhodke in obratno.
Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta
poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2005 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu z določili Zakona o
izvrševanju proračuna RS.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V letu 2005 se za proračunsko rezervo izloči
1,000.000 SIT dodatnih sredstev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna
za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v
letu 2005 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini
500.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan
v skladu z 42. členom ZJF.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se za proračun leta 2005 za kritje presežkov odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka
izdatkov nad prejemki v računu ﬁnančnih terjatev in naložb
ter odplačila dolgov v računu ﬁnanciranja ne zadolži.
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Občina v letu 2005 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Luče.
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vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 593 k.o. Nova vas pri
Markovcih se ukine status javnega dobra.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

II
Nepremičnina preneha imeti značaj javnega dobra in
postane last Občine Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-01/05-14
Markovci, dne 27. januarja 2005.

Št. 002-03/2005-403-02
Luče, dne 10. februarja 2005.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

602.

MEDVODE

Sklep o uradnem elektronskem naslovu
Občinske uprave občine Luče

Na podlagi šestega odstavka 5. člena Uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom
(Uradni list RS, št. 91/01) in 30. člena Statuta Občine Luče
(Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 z 26. 3.
1999 in 1/03 z 21. 2. 2003) je župan sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem naslovu Občinske
uprave občine Luče
1. člen
Občinska uprava občine Luče uradno posluje z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je: obcina@luce.si
Sporočila prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno pregleduje in sprejema sprejemna pisarna Občinske uprave
občine Luče.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-02/2005
Luče, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

604.

Na podlagi 3. člena Zakona o ﬁnanciranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99,
89/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,
51/02), 29. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 100/02) in 17. člena
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95,
82/98 in 69/04) je Občinski svet občine Medvode na 20. seji
dne 15. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2005
(Uradni list RS, št. 11/04) se spremeni 2. člen tako, da se
glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v 000 SIT
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

70

MARKOVCI
603.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet občine Markovci je na podlagi 16. člena
Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in
76/02) na 16. seji občinskega sveta dne 27. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I
Nepremičnini parcela št. 72.S stavbišče (z objektom)
v površini 194 m2 (h. št. Nova vas pri Markovcih 43), ki je

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2005

71

72

Proračun 2005

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

2.266.848
1.831.622
1.617.262
1.170.729
323.245
123.288
–
214.360
55.992
6.032
3.000
10.490
138.846
40.000
–
–
40.000
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PREJETE DONACIJE
2.726
730 Prejete donacije iz domačih virov
2.726
731 Prejete donacije iz tujine
–
TRANSFERNI PRIHODKI
392.500
740 Transferni prihodki iz drugih
javnoﬁnančnih institucij
392.500
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.374.348
TEKOČI ODHODKI
511.796
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
96.688
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
16.075
402 Izdatki za blago in storitve
389.033
403 Plačila domačih obresti
–
409 Rezerve
10.000
TEKOČI TRANSFERI
715.250
410 Subvencije
24.500
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
274.600
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam
in ustanovam
90.570
413 Drugi tekoči domači transferi
325.080
414 Tekoči transferi v tujino
500
INVESTICIJSKI ODHODKI
667.822
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
667.822
INVESTICIJSKI TRANSFERI
479.480
430 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
466.480
431 Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
13.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
-107.500

74

40

41

42
43

B)

44

C)
50
55

Št.
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)
750 Davki na dohodek in dobiček
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV
440 Davki na dohodek in dobiček
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.–V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRET. LETA

Uradni list Republike Slovenije

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.500
16.500
16.500
-124.000
-16.500
107.500
124.000

2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu
Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za ﬁnanciranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 2005.

Št. 403-83/03-88
Medvode, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

PREVALJE
605.

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto
2005

Na podlagi 29. člena zakon o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 97/01 in 30/02) in 16. člena Statuta
Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski
svet občine Prevalje na 18. seji dne 10. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Prevalje za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Prevalje za leto
2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)
I.
70
71
72
73
74
II.
40
41
42
43
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov –
Prihodki skupaj
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
Odhodki skupaj
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
Proračunski pramanjkljaj

B)
IV.

Račun ﬁnančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev

V.
VI.
C)
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun ﬁnanciranja
Zadolževanje
Odplačilo dolga
Povečanje (zmanjšanje)
sredstev na računih
Neto zadolževanje
Neto ﬁnanciranje

v tolarjih
1.034,711.514,19
472,522.000,00
142,258.548,00
112,077.020,53
878.600,00
306,975.345,66
1.089,270.120,81
314,700.660,16
340,439.686,92
289,331.241,86
144,798.531,87
-54,558.606,62

–
–
–

17,297.906,00
7,902.224,71
-45,162.925,33
9,395.681,29
54,558.606,62

Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2004 45,186.681,06

Uradni list Republike Slovenije
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasiﬁkaciji javnoﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu septembru 2005 in konec leta poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in
njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga
pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan ali
druga pooblaščena oseba. Za proračunske postavke krajevnih skupnosti so odredbodajalci predsedniki krajevnih
skupnosti.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 30%
pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2006 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti uporabnika, ki bodo
zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v
sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka
tega člena se načrtujejo v ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
3,000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o porabi sredstev proračunske rezerve za
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
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4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v
računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do višine 17,297.906 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje, v letu 2005 ne sme preseči skupne višine glavnic
31,222.100 tolarjev.
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe
proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni
višini,
– najemu posojila največ do 5 % sprejetega proračuna
zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,
– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Prevalje v
letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 403-01-01/1
Prevalje, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

PUCONCI
606.

Odlok o turistični taksi v Občini Puconci

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04) in 20. člena statuta Občine Puconci
je Občinski svet občine Puconci na 22. redni seji dne 7. 2.
2005 sprejel

ODLOK
o turistični taksi v Občini Puconci
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini
Puconci, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci,
ki v turističnem območju izven svojega stalnega bivališča
uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v nastanitvenem objektu na območju Občine Puconci.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačujejo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.
Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če ta odlok ne določa
drugače.
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2. člen
Na območju Občine Puconci se določa turistična taksa
v višini 11 točk. Vrednost točke na dan sprejema tega odloka
znaša 22 SIT.
Znesek turistične takse se določi tako, da se število točk
pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke določa Vlada
Republike Slovenije, v skladu z zakonom o spodbujanju razvoja turizma.

čih,

3. člen
(oprostitev plačila turistične takse)
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliš-

– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna
okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja
pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni
okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno- izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
4. člen
(postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v
imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
5. člen
(evidenca oprostitev plačila turistične takse)
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 3. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 7. členu tega odloka.
6. člen
(rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo)
Osebe iz 4. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na
poseben račun občine.
Osebe iz 4. člena tega odloka so v roku, ki ga določa
prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu
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davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične
takse.
7. člen
(spremljanje in nadzor nad pobiranjem turistične takse)
Osebe iz 4. člena tega odloka morajo voditi evidenco o
turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg
s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi
število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja
tudi pristojni občinski inšpekcijski organ, ustanovljen v skladu
s predpisom, ki ureja lokalno samoupravo. Glede položaja, pravic in dolžnosti inšpektorjev, pooblastil inšpektorjev,
postopka inšpekcijskega nadzora, inšpekcijskih ukrepov in
druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom, se
uporablja predpis o inšpekcijskem nadzoru.
8. člen
(prisilna izterjava turistične takse)
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ.
Če osebe iz 4. člena ne odvedejo turistične takse v roku
in način, ki je določen v 6. členu, občina sporoči pristojnemu
davčnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži osebi iz 4. člena tega odloka, da v 25 dneh nakaže
neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če oseba iz 4. člena tega odloka neodvedene turistične
takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem
roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite
zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Davčna uprava RS je sklenila z občino pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo za opravljanje storitev
po prejšnjem odstavku in s katero so urejena druga medsebojna razmerja.
9. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v
Občini Puconci.
10. člen
Sestavni del tega odloka je tudi Poročilo o nočitvah in
nakazani turistični taksi.
(Priloga 1).
11. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja
Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
turistični taksi v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 89/98).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42305-1/2004
Puconci, dne 7. februarja 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.
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PRILOGA 1
MESE�NO PORO�ILO O NO�ITVAH IN NAKAZANI TURISTI�NI TAKSI

(mesec in leto)
(prijavitelj)
Naslov:
Tel št.:

fax. št.:

Kontakta oseba:
Število sob: /1,/2, /3, /4

št. apartmajev:

Št. ležiš�:
Št. preno�itev:

, od tega tujih:

, skupaj:

Št. preno�itev po 1. odstavku 3. �lena Odloka o turisti�ni taksi v Ob�ini Puconci
___________________________________________________________________
Št. preno�itev po 2. odstavku 3. �lena Odloka o turisti�ni taksi v Ob�ini Puconci
___________________________________________________________________
Št. gostov:

od tega tujih:

, skupaj:

Obra�unana turisti�na taksa, ki bo nakazana do 25. v mesecu za pretekli mesec:
SIT na ra�un ob�ina:…………………..
Opombe:

(podpis odgovorne osebe)
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Pravilnik o spremembi pravilnika o
dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Puconci

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 30. člena statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 35/99, 23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet občine
Puconci na 22. redni seji dne 7. 2. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o dodeljevanju
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
(Uradni list RS, št. 14/03 in 44/04) se prva alinea 4. točke
9. člena spremeni tako, da se glasi:
»– do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.«
2. člen
Ta sprememba se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 41403-2/2003
Puconci, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

ROGAŠKA SLATINA
608.

Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski
izvedbeni akti so usklajeni z dolgoročnim
in srednjeročnim planom Občine Šmarje pri
Jelšah za Občino Rogaška Slatina

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne
26. 1. 2005 sprejel

ODLOK
o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti
so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim
planom Občine Šmarje pri Jelšah za Občino
Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina ugotavlja, kateri prostorski izvedbeni akti na območju Občine Rogaška
Slatina so usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom
Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina (Uradni
list RS, št. 83/03) in se lahko izvajajo na način in v obsegu,
kot so bili sprejeti oziroma kateri so v nasprotju ali so že izvedeni in se ne morejo izvajati.
2. člen
S planskimi akti so usklajeni in se lahko izvajajo na način in v obsegu kot so bili sprejeti:

Uradni list Republike Slovenije
1. zazidalni načrti:
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje
S8a Tržišče za območje Jagros (Uradni list SRS, št. 1/84 in
Uradni list RS, št. 44/99);
– Odlok o zazidalnem načrtu za območje avtobusne
postaje in poslovno trgovski center v Rogaški Slatini (Uradni
list SRS, št. 2/87 in Uradni list RS, št. 39/93);
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje
S2 Ratanska vas (Uradni list RS, št. 1/01).
2. ureditveni načrti:
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ2 zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92);
– Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 49/00, 96/02, 119/04);
– Odlok o ureditvenem načrtu za razširitev pokopališča
v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 84/99).
3. lokacijski načrti:
– Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo v Rogaški Slatini (Uradni list SRS, št. 15/88 in Uradni list RS, št.
91/99);
– Odlok o lokacijskem načrtu za plinsko mrežo Rogaška
Slatina (Uradni list RS, št. 23/93);
– Odlok o lokacijskem načrtu za prečno cesto med Ulico
XIV. divizije in Kidričevo ulico v Rogaški Slatini (Uradni list
RS, št. 84/99);
– Odlok o lokacijskem načrtu območja S3B – prometna ureditev v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 111/03,
114/03);
– Odlok o pogojnem lokacijskem načrtu za območje P4
(deloma C/Š3 in C/S1/1) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št.
133/04).
3. člen
Tekstualni del Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah
za Občino Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 69/03) – v
nadaljevanju PUP, se lahko izvaja, v kolikor ni v nasprotju
s tekstualnim delom Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina, dopolnjen v letu 2002 (Uradni list RS, št. 83/03).
Kot kartografski del PUP iz prejšnjega odstavka tega
člena se uporablja kartografska dokumentacija iz Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za
Občino Rogaška Slatina, dopolnjen v letu 2002 (Uradni list
RS, št. 83/03).
4. člen
Že izveden prostorski izvedbeni akt, ki preneha veljati,
je Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Ratanska vas sever II Rogaška Slatina (Uradni list RS,
št. 28/01).
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0012-01/2005
Rogaška Slatina, dne 26. januarja 2005.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
ROGATEC
609.

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega
načrta za območje P3 (območje novega
skladišča za potrebe podjetja Vetropack
Straža)

Št.
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SKLEP
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2005

Na podlagi 12., 31. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 11/02 in 8/03) ter 30. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je župan Občine
Rogatec sprejel

1. člen
S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena
stanovanj, povprečne stroške komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednost stavbnega zemljišča v Občini
Sevnica za leto 2005.

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta
za območje P3 (območje novega skladišča za
potrebe podjetja Vetropack Straža)

2. člen
Primerljiva gradbena cena za m2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega
opremljanja in za vrednost zemljišča, je v Občini Sevnica dne
31. 12. 2004 znašala 167.946 SIT.
Vrednost se med letom valorizira v skladu s povprečnimi
indeksi za stanovanjsko gradnjo, ki jih objavlja Gospodarska
zbornica Slovenije.

1
Javno se razgrne predlog lokacijskega načrta za območje P3 (območje novega skladišča za potrebe podjetja
Vetropack Straža), ki ga je izdelalo podjetje URBIS urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o., Svetozarevska ulica
6, Maribor.
2
Predlog bo javno razgrnjen v sejni sobi Občine Rogatec,
Ceste 11, 3252 Rogatec, in sicer 30 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve bo Občina Rogatec organizirala
javno obravnavo, ki bo v sredo, dne 16. 3. 2005, ob 17. uri v
dvorani gasilskega doma v Rogatcu.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih
zemljišč so dne 31. 12. 2004 znašali:
– za individualno komunalno rabo: 8.984,90 SIT/m2 neto
tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno rabo: 13.877 SIT/m2 neto
tlorisne stanovanjske oziroma poslovne površine.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen
življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

4
Občani in ostali zainteresirani lahko na javno razgrnjen
predlog lokacijskega načrta dajo v času javne razgrnitve
pisne pripombe in predloge.

4. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča je znašala dne 31. 12.
2004:
– za naselji Sevnica in Boštanj = 1.809,20 SIT/m2,
– za ostala naselja = 1.206,80 SIT/m2.
Vrednosti se med letom valorizirajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.

Št. 35005-0001/2004
Rogatec, dne 22. februarja 2005.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ.dipl. inž. l. r.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 17/04).
Št. 36001-0003/2005
Sevnica, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

SEVNICA
610.

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj,
povprečnih stroških komunalnega opremljanja
stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega
zemljišča v Občini Sevnica za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02 ter odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94,
45/94, 20/95, 9/96, 44/96 in 59/99) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03
in 123/04) je Občinski svet občine Sevnica na 18. redni seji
dne 31. 1. 2005 sprejel

611.

Sklep o vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj
in garaž ter prostorov za počitek oziroma
rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto
2005

Na podlagi določil Zakona o davkih občanov (Uradni
list RS, št. 8/91, 14/92, 7/93, 18/96, 91/98 in 1/99), Zakona
o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, odločbe US
45/95 in 56/97) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni
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list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski
svet občine Sevnica na seji dne 31. 1. 2005 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb,
delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za
počitek oziroma rekreacijo na območju Občine
Sevnica za leto 2005
1. člen
Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti
stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica znaša
za leto 2005 548,98 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36001-0001/2005
Sevnica dne, 31. januarja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

612.

Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku
in merilih za vrednotenje kulturnih programov
in projektov, ki se soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Sevnica

Na podlagi 1., 8. in 25. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in odločbe US, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96 in 59/99) in 16. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04)
je Občinski svet občine Sevnica na 18. redni seji dne 31. 1.
2005 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o postopku in merilih za
vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki
se soﬁnancirajo iz proračuna Občine Sevnica
1. člen
V Pravilniku o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04) se:
1. V 13. členu se za prvim odstavkom doda novi odstavek:
»Za kulturne skupine z instrumentalno, vokalno in gledališko dejavnost pa velja, da bo ﬁnanciranje upoštevano
le pod pogojem, da se kulturne skupine obvezno udeležijo
območnih oziroma medobmočnih revij ali srečanj, ki jih vsako
leto organizira JSKD. V nasprotnem primeru se jih ocenjuje
po kriteriju 1. točke 13. člena (organizacija kulturne prireditve).«
2. V 13. členu poglavja 2. ŠTUDIJ OZIROMA PRIPRAVA PROGRAMA, se dodata novi alinei:
– »za univerzitetno izobrazbo
– za srednjo, višjo ali visoko izobrazbo z najmanj
20 let delovnih izkušenj s potrjeno kvaliteto dela
skupine, ki jo vodi

9 točk
8 točk«

3. V 13. členu poglavja 2. ŠTUDIJ OZIROMA PRIPRAVA PROGRAMA, se pri točki i) doda opomba, ki se glasi:
»Opomba: Za otroške gledališke in lutkovne skupine
velja, da se upošteva polovica vaj, ki so priznane odraslim
gledališkim in lutkovnim skupinam.«
4. V 13. členu poglavja 2. ŠTUDIJ OZIROMA PRIPRAVA PROGRAMA in poglavja 3: Izvedba programa, se v vsem
besedilu člena izbriše beseda »letni«.
5. V 13. členu poglavja 3. IZVEDBA PROGRAMA, se v
točkah 3a, 3b, 3c, 3d, 3e za drugo alineo doda nova alinea,
ki glasi »– udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem«.
Točkovanje posameznih skupin se spremeni tako, da glasi:
»3a) Pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 45 instrumentalistov:
– samostojni premierni koncert
do 4000 točk
– samostojni celovečerni koncert
do 3000 točk
– udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
do 2500 točk
– ponovitev samostojnega celovečernega
koncerta
do 1000 točk
– polovični koncert
do 700 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 100 točk
3b) Instrumentalne skupine od 18 do 30 instrumentalistov
– samostojni premierni koncert
do 3000 točk
– samostojni celovečerni koncert
do 2250 točk
– udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
do 1875 točk
– ponovitev samostojnega celovečernega
koncerta
do 750 točk
– polovični koncert
do 525 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
do 75 točk
3c) Instrumentalne skupine pod 18 instrumentalistov
– samostojni premierni koncert
do 2000 točk
– samostojni celovečerni koncert
do 1500 točk
– udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
do 1250 točk
– ponovitev samostojnega celovečernega
koncerta
do 500 točk
– polovični koncert
do 350 točk
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
do 50 točk
3d) Pevski zbori nad 16 do 45 pevcev
– samostojni premierni koncert
– samostojni celovečerni koncert
– udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
– ponovitev samostojnega celovečernega
koncerta
– polovični koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi
3e) Okteti in pevski sestavi do 16 pevcev
– samostojni premierni koncert
– samostojni celovečerni koncert
– udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
– ponovitev samostojnega celovečernega
koncerta
– polovični koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 4000 točk
do 3000 točk
do 2500 točk
do 1000 točk
do 700 točk
do 100 točk
do 4000 točk
do 3000 točk
do 2500 točk
do 1000 točk
do 700 točk
do 100 točk«

6. V 13. členu poglavja 3. IZVEDBA PROGRAMA, se v
točki 3g) Otroški pevski zbori nad 16 pevcev:
– prva alinea spremeni tako, da glasi:
»– samostojni premierni koncert

do 1500 točk

Uradni list Republike Slovenije
– doda nova druga alinea, ki glasi:
»– udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem

Št.

do 1000 točk«.

7. V 13. členu poglavja 3: IZVEDBA PROGRAMA, se
točka 3j) spremeni tako, da glasi:
»3j) Gledališke in lutkovne skupine do 10 članov
– za delo s tremi ali več dejanji
1. Premierna predstava
do 4000 točk
2. Udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
do 2500 točk
3. Ponovitev predstave
do 1000 točk
– za delo z dvemi dejanji
1. Premierna predstava
2. Udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
3. Ponovitev predstave
– za enodejanko
1. Premierna predstava
2. Udeležba na reviji ali srečanjih
z ocenjevanjem
3. Ponovitev predstave

do 2000 točk
do 1200 točk
do 750 točk
do 1000 točk
do 500 točk
do 500 točk

Opomba: Priznana je samo ena ponovitev premierne
predstave!«
8. V 13. členu poglavja 4: DODATKI NA OPREMO,
ŠTEVILČNOST, KAKOVOST, MEDDRŽAVNO SODELOVANJE IN VISOKO OBLETNICO DELOVANJA, se v točki
6 za besedo »tujini« doda besedilo: »kjer predstavlja občino
in/ali državo.«
2. člen
Ta Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se
soﬁnancirajo iz proračuna Občine Sevnica, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
začne za soﬁnanciranje programov v letu 2005.
Št. 67000-0002/2005
Sevnica, dne 31. januarja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

613.

Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o
podaljšanem obratovalnem času gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine
Sevnica

V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 17. členom Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) ter 37. člen Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 39/99, 91/00, 102/00, 65/03 in 123/04) je Občinski svet
občine Sevnica na 18. redni seji dne 31. 1. 2005 sprejel

PRAVILNIK
o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem
obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Sevnica
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1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, ki jih
morajo gostinci in kmetije, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, upoštevati pri določanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij.
Obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega
časa določen v 3. in 4. členu Pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99), se
šteje kot podaljšani obratovalni čas.
2. člen
Gostinskim obratom oziroma kmetijam, se lahko odobri
obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa,
in sicer:
1. Restavracijam, gostilnam, kavarnam in izletniškim
kmetijam se odobri podaljšani obratovalni čas:
– izven naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob
petkih in sobotah pa do 2. ure naslednjega dne;
– v naselju najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah do
1. ure naslednjega dne.
2. Slaščičarnam, okrepčevalnicam, dnevnim barom, vinotočem in osmicam se odobri podaljšani obratovalni čas:
– izven naselja do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do
1. ure;
– v naselju do 23. ure, ob petkih in sobotah do 1. ure.
3. Nočnim barom in diskotekam se odobri podaljšani
obratovalni čas:
– izven naselja do 5. ure naslednjega dne;
– v naselju do 4. ure naslednjega dne.
4. Vsem gostinskim obratom ali kmetijam se lahko
obratovalni čas podaljša od 5. do 6 ure zjutraj ne glede na
to, ali se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja izven ali v
naselju.
5. Obratovalni čas, določen v prejšnjih točkah tega člena, se lahko v poletnih mesecih junij, julij in avgust podaljša,
ne glede na to ali je gostinski obrat oziroma kmetija v ali izven
naselja, še za eno uro.
3. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega
obrata za gostinstvo pristojni organ izda za obdobje enega
koledarskega leta.
4. člen
Pristojni občinski organ za gostinstvo lahko na podlagi
vloge gostinca oziroma kmeta odobri podaljšani obratovalni
čas ob raznih dnevnih priložnostih in prireditvah, in sicer do
3. ure naslednjega dne. Soglasje se izda vedno za posamezno prireditev, ki jo gostinec oziroma kmet organizira in se
opravlja v samem gostinskem objektu. V enem koledarskem
letu lahko posamezni gostinec oziroma kmet dobi največ 40
takšnih soglasij.
5. člen
V primeru, da pristojni občinski organ za gostinstvo ugotovi na podlagi večkratnih pisnih ugotovitev s strani nadzora
(Policijska postaja Sevnica, inšpekcijske službe), da je prišlo
do kršitve javnega reda in miru, lahko soglasje o podaljšanem obratovalnem času prekliče za določen čas. Prav tako
lahko prekliče izdano soglasje za prireditev oziroma se mu
jih za določen čas ne izdaja. Gostinec oziroma kmet lahko
ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas, če v roku treh
mesecev, ko je obratoval v rednem obratovalnem času, ni
prišlo do prijav kršitev s strani nadzora.
6. člen
Gostinec mora uskladiti obratovalni čas gostinskega
obrata, ki v času uveljavitve tega pravilnika obratuje v daljšem podaljšanem obratovalnem času, v šestih mesecih od
njegove uveljavitve.
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7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
16. redni seji dne 10. 2. 2005 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2005

Št. 33201-0001/2005
Sevnica dne, 31. januarja 2005.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
614.

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica
za leto 2005

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95,
Konto

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Slovenska Bistrica za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

OPIS
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

S K U P A J P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

PLAN 2005
Proračun

KS

Konsolidirana

5.179.730.00

584.455.000

5.279.527.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.603.300.000

122.650.000

2.725.950.000

70
700
703
704

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve

2.211.787.000
1.494.989.000
344.576.000
372.222.000

55.708.000

2.267.495.000
1.494.989.000
344.576.000
427.930.000

71
710
711
712
713
714

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

391.513.000
107.000.000
17.632.000
5.499.000

66.942.000
19.656.000

72
720
722

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

620.000.000
100.000.000
520.000.000

25.000.000
25.000.000

645.000.000
125.000.000
520.000.000

73
730

PREJETE DONACIJE (730)
Prejete donacije iz domačih virov

0

0

0

74
740

TRANSFERNI PRIHODKI (740)
Transferni prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij

1.953.430.000
1.953.430.000

436.805.000
436.805.000

1.905.577.000
1.905.577.000

78
786

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
Ostala prejeta sredstva iz proračuna evropske unije

3.000.000
3.000.000

0

3.000.000
3.000.000

5.496.352.000

672.350.000

5.684.044.000

725.282.000
202.222.000
33.792.000

177.738.000
8.842.000
1.770.000

903.020.000
211.064.000
35.562.000

II.
40
400
401

S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost

261.382.000

55.708.000

19.090.000
28.196.000

458.455.000
126.656.000
17.632.000
5.499.000
19.090.000
289.578.000

Uradni list Republike Slovenije
402
403
409

Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve

41
410
411
412
413
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439.468.000
22.800.000
27.000.000

167.126.000

606.594.000
22.800.000
27.000.000

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

1.630.109.000
28.000.000
866.944.000
160.715.000
574.450.000

14.295.000

1.529.905.000
28.000.000
867.364.000
174.590.000
459.951.000

42
420

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.576.105.000
2.576.105.000

425.006.000
425.006.000

3.001.111.000
3.001.111.000

43
431
432

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
Investicijski transferi pravnim in ﬁzičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

564.856.000
117.800.000
447.056.000

55.311.000
1.400.000
53.911.000

250.008.000
119.200.000
130.808.000

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. – II.)

-316.622.000

-87.895.000

-404.517.000

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

0

0

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
Dana posojila
Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0
0
0

0
0
0

0
0
0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV. - V.)

0

0

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50
500

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)
Domače zadolževanje

300.000.000
300.000.000

0

300.000.000
300.000.000

55
550

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)
Odplačila domačega dolga

31.100.000
31.100.000

0

31.100.000
31.100.000

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-47.722.000

-87.895.000

-135.617.000

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

268.900.000

0

268.900.000

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

316.622.000

87.895.000

404.517.000

53.462.000

87.895.000

141.357.000

5.740.000

0

5.740.000

75
750
751

IV.

44
440
441

V.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
Prejeta vračila danih posojil
Prodaja kapitalskih deležev

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
OSTANEK SREDSTEV

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen
po ekonomski in funkcionalni klasiﬁkaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski
klasiﬁkaciji javno ﬁnančnih prejemkov in izdatkov na ravni
podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga
k temu odloku.

420.000
13.875.000
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti; samoprispevek in drugi prihodki krajevnih skupnosti.
4. člen
Na predlog predlagateljev ﬁnančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe (področje je postavka
označena z enomestno številko pri proračunu občine, oziroma s trimestno številko pri ožjih delih občine) v posebnem
delu proračuna v višini največ 20% sredstev na posameznih
področjih porabe.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in
konec leta z Zaključnim računom, poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2006 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnike, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20%
pravic porabe v prejetem ﬁnančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
6. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini
21,000.000 tolarjev.
Na predlog za ﬁnance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
5.000.000 tolarjev po posameznem primeru župan in o tem
obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
8. člen
Župan odloča o pridobitvi oziroma odsvojitvi nepremičnega premoženja občine do vrednosti 1,000.000 tolarjev, ter
o tem obvesti Občinski svet v polletnem poročilu oziroma
zaključnem računu o poslovanju proračuna občine.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki

Uradni list Republike Slovenije
v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu ﬁnanciranja se občina za proračun leta 2005 lahko
zadolži do višine 300,000.000 tolarjev.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti
javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je
Občina Slovenska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru
odloča občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Sredstva razporejena v času začasnega ﬁnanciranja v
letu 2005 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2005.
11. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Slovenska
Bistrica v letu 2006, če bo začasno ﬁnanciranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem ﬁnanciranju.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/16-4/2005
Slovenska Bistrica, dne 10. februarja 2005.
Podžupan
Občine Slovenska Bistrica
Alojz Vezjak l. r.

SLOVENSKE KONJICE
615.

Program priprave lokacijskega načrta za
stanovanjske hiše s spremljajočimi objekti v
Ločah

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popravek,
58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZureP-1) ter 27. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01
in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel dne
9. 2. 2005

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za stanovanjske hiše s
spremljajočimi objekti v Ločah
1. člen
Ta program določa postopek priprave lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjih zgradb s spremljajočimi objekti v Ločah za investitorja Trade – Export d.o.o.
iz Loč.
Lokacijski načrt za gradnjo individualnih stanovanjih
zgradb s spremljajočimi objekti v Ločah, (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), se bo pripravljal in sprejemal po
običajnem postopku sprejemanja plana (plan je vsak plan,
program, načrt, prostorski ali drugi akt).
2. člen
Predmet, razlogi, ocena stanja in pravna podlaga za
pripravo lokacijskega načrta
Območje lokacijskega načrta zajema območje v vzhodnem delu naselja Loče, ki je veliko ca. 1.39 ha in leži na parc.
št. 856/6, 231/1, 226, 227 in 228 vse k.o. Loče.

Uradni list Republike Slovenije
Namenska raba v skladu s planskim dokumentom je
individualna stanovanjska gradnja s spremljajočimi objekti.
Pobudnik izdelave lokacijskega načrta je Trade – Export
d.o.o. iz Loč.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je
27. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter Pravilnika o vsebini,
obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih
načrtov ter vrste njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS,
št. 84/04).
Z lokacijskim načrtom se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine in prostorskim redom občine podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve. Z njim se
določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev
gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov,
zlasti glede namena, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi po ZUreP-1.
3. člen
Območje lokacijskega načrta
Območje lokacijskega načrta zajema območje parc. št.
856/6, 231/1, 226, 227 in 228 vse k.o. Loče. Parcele so v
naravi nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta:
Financer, naročnik lokacijskega načrta je Trade – Export
d.o.o. iz Loč.
Pripravljavec lokacijskega načrta je župan Občine Slovenske Konjice, ki za vodenje postopkov pooblasti sodelavca
za prostor.
Načrtovalca lokacijskega načrta bo izbral investitor.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje
predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga lokacijskega načrta in mnenja k lokacijskemu načrtu.
V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni
naslednji nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS območna enota Celje,
– Ministrstvo za promet in zveze, DRSC Enota Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Celje
– kulturno varstvene smernice in mnenje,
– Zavod RS za varstvo narave OE Celje, Stanetova 6
– naravovarstvene smernice in mnenje,
– MOPE ARSO Oddelek za vodno porečje reke Drave,
Krekova 17, Maribor,
– MOPE ARSO Vojkova 1b, Ljubljana, smernice s področja varstva okolja,
– Občina Slovenske Konjice, Oddelek za okolje in prostor ter promet,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije,d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Javno Komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice,
– Krajevna skupnost Loče.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30
dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri
čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni
predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal
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mnenja, se bo štelo, da se z dopolnjenim predlogom lokacijskega načrta strinja.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag
Idejne zasnove posameznih objektov z opredeljeno namembnostjo po etažah, izdela oziroma pridobi investitor.
Idejno zasnovo ureditve okolja s potrebno komunalno,
energetsko in prometno ureditvijo, izdela investitor.
6. člen
Geodetske podlage
Izdelajo se nove geodetske podlage s posnetkom obstoječega objekta in k njemu pripadajočega funkcionalnega
zemljišča z območjem bodočih prometnic in komunalno opremo. Geodetske podlage zagotovi naročnik.
7. člen
Financiranje lokacijskega načrta
Stroške izdelave lokacijskega načrta bo v celoti nosil
naročnik.
8. člen
Roki za izdelavo lokacijskega načrta
izdelava gradiva za
pridobitev smernic
pridobivanje smernic za
načrtovanje
izdelava strokovnih
podlag
izdelava predloga
lokacijskega načrta

javna razgrnitev
predloga lokacijskega
načrta
javna obravnava
predaja pripomb in
predlogov načrtovalcu
opredelitev načrtovalca
do pripomb in
predlogov
stališča do pripomb in
predlogov
izdelava dopolnjenega
predloga
pridobitev mnenj na
dopolnjeni predlog
sprejem predloga
lokacijskega načrta
izdelava končnega
elaborata

7 dni po sprejemu programa
priprave
30 dni
v času pridobivanja smernic
15 dni od pridobitve smernic in
strokovnih podlag
15 dni pred javno razgrnitvijo
predloga sprememb in
dopolnitev ZN
prične 7 dni po objavi javne
razgrnitve in traja 30 dni
v času javne razgrnitve
7 dni po zaključeni javni
razgrnitvi
7 dni od predaje pripomb
7 dni od opredelitve načrtovalca
15 dni
30 dni
na seji občinskega sveta po
pridobitvi mnenj
15 dni po objavi odloka v
uradnem glasilu

9. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-0001/2005-200
Slovenske Konjice, dne 9. februarja 2005.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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VSEBINA

514.
515.
516.

517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.

528.
529.
530.
531.

532.
533.
534.
535.
536.
537.

538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo)
(ZDoh-1-UPB1)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (uradno prečiščeno besedilo) (ZDDPO-1-UPB1)
Zakon o davčni službi (uradno prečiščeno besedilo –
ZDS-1-UPB1)

1330

1353
1353
1358

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRŽAVLJANSKA
VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

1376

549.

Sklep o potrditvi učbenika EDUCAZIONE CIVICA ED
ETICA, LIBRO DI TESTO PER LA CLASSE VII, učbenik
za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

1376

550.

Sklep o potrditvi učbenika TANKÖNYV A 7. OSZTÁLY
SZÁMÁRA ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK ÉS ETIKA,
učbenik za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu dvojezičnega devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

1377

551.

Sklep o potrditvi zbirke nalog FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE
1, Računske naloge, zbirka računskih nalog za ﬁziko v 8.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja

1377

552.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka UN
MONDO DI LUOGHI, L'EUROPA, Corso di geograﬁa diretto da Giuseppe Dematteis, samostojni delovni zvezek
za geograﬁjo v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

1377

553.

Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka UN
MONDO DI LUOGHI, IL MONDO, Corso di geograﬁa
diretto da Giuseppe Dematteis, samostojni delovni zvezek
za geograﬁjo v 8. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre

1378

554.

Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka
MOJA PRVA LIKOVNA USTVARJALNICA, učbenik z elementi delovnega zvezka za likovno vzgojo v 1. razredu
devetletnega osovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 1,
zbirka nalog za matematiko v 1. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 2,
zbirka nalog za matematiko v 2. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 3,
zbirka nalog za matematiko v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog RAČUNANJE JE IGRA 4,
zbirka nalog za matematiko v 4. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi samostojnega delovnega zvezka SVET
MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni delovni zvezek za
matematiko v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIČNIH ČUDES
5, učbenik za matematiko v 5. razredu devetletnega in 4.
razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika SVET MATEMATIČNIH ČUDES
6, učbenik za matematiko v 6. razredu devetletnega in 5.
razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika NARAVOSLOVJE 6, učbenik za
naravoslovje v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika PRIMA 1, učbenik za nemščino v
4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 1, delovni
zvezek za nemščino v 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka PRIMA 3, delovni
zvezek za nemščino v 6. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika MOJE BRANJE – SVET IN
SANJE, berilo za slovenščino v 3. razredu devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja

1358
1359
1360
1360
1361
1362
1363

1366
1368
1368
1369
1370

555.
556.
557.
558.

1371
1371

559.

1371
1371
1371
1372

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005
Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero
dodatnih pravic
Sklep o najvišji pokojninski osnovi
Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
Sklep o znesku državne pokojnine
Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem
varstvu kmetov
Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za
posebne primere zavarovanja

1376

548.

1344

SODNI SVET

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega
sodišča
Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur

Sklep o potrditvi delovnega zvezka DRŽAVLJANSKA
VZGOJA IN ETIKA, delovni zvezek za državljansko vzgojo in etiko v 7. razredu devetletnega osnovnošolskega
izobraževanja

1301

MINISTRSTVA

Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za
leto 2004
Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero davka na darilo
Pravilnik o geografski označbi Prleška tünka
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bovec (2004–2013)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krško (2004–2013)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2003–2012)
Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radlje – desni breg (2004–2013)
Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz ﬁtomedicine
Odločba o imenovanju organizacije za ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje) kmetijskih pridelkov oziroma živil z
označbo geografskega porekla in geografske označbe
Pravilnik o merilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih mora izpolnjevati preveritelj
Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita za inšpektorja na posameznih upravnih področjih izvajanja inšpekcijskega nadzora v Prometnem inšpektoratu Republike
Slovenije in v Upravi Republike Slovenije za pomorstvo
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o onesnaževalcih v živilih
Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi seznama medsebojno
zamenljivih zdravil
Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje strokovno
tehničnih nalog v okviru postopkov ugotavljanja skladnosti
ter rednih in izrednih overitev meril mase
Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih
overitev meril

547.

560.
561.
562.

1372
1373
1373
1373
1374
1374
1375

563.

1375

566.

1375

564.
565.

1378
1378
1379
1379
1379

1380
1380
1380
1381
1381
1381
1382
1382

Stran

1427

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za
leto 2004
Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2005

1403
1404

Uradni list Republike Slovenije
567.

568.
569.
570.
571.

572.
573.

574.

575.
576.
577.
578.

Sklep o potrditvi učbenika PO SLEDEH ČUDEŽNEGA
JELENA/ A CZODARSZARVAS NYOMABAN, učbenik z
dodatnimi vsebinami za poučevanje madžarske zgodovine v 7., 8. in 9. razredu dvojezičnega devetletnega
osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika OD MOLEKULE DO CELICE,
učbenik za biologijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke nalog OMEGA 1, zbirka nalog za
matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja
Sklep o potrditvi učbenika MATEMATIKA, učbenik za 2.
leto poklicno-tehniškega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka STUFEN INTERNATIONAL 2, Übungsbuch, delovni zvezek za nemščino
kot 2. tuji jezik v 2. letniku gimnazijskega izobraževanja,
srednjega tehniškega oziroma strokovnega in poklicnotehniškega izobraževanja
Sklep o potrditvi zbirke vaj SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 2 dela, Vaje za utrjevanje za matematiko v 4.
razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, 2 dela, Vaje za utrjevanje za matematiko v
5. razredu devetlenega in 4. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o potrditvi delovnega zvezka SVET MATEMATIČNIH ČUDES 6, 2 dela, Vaje za utrjevanje za matematiko v
6. razredu devetletnega in 5. razredu osemletnega osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme
funkcionar
Poročilo o gibanju plač za december 2004
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2005
Koeﬁciente rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2005

Št.

591.
1382
1383
1383
1383

592.
593.
594.
595.
596.
597.

1384
1384

1384

1385
1385
1388
1388
1388

598.

599.
600.

601.
602.

603.
604.

OBČINE
BELTINCI

579.

Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika prešel na
naslednjega kandidata

580.

Sklep o spremembi sklepa o začasnem ﬁnanciranju javne
porabe v Občini Brežice za leto 2005

581.
582.

583.
584.
585.

586.
587.

588.

589.

590.

605.
1389
606.
607.

BREŽICE

1389

CANKOVA

Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojnovarstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu OŠ Cankova
Pravilnik o nagradah študentov in diplomantov Občine
Cankova

CERKNICA

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2005

ČRENŠOVCI

Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2005

1389
1389
1390

KAMNIK

Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2005
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju pomoči študentom in dijakom

610.
1393
1397

611.
612.

1399
613.

KOBARID

Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti v Občini
Kobarid

609.

1392

JESENICE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto
2005

608.

1399

KOČEVJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda Center za promocijo in
razvoj turizma Občine Kočevje

KOZJE

Odlok o priznanjih Občine Kozje

KUZMA

LJUBLJANA

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
Sklep o stanovanjski najemnini
Sklep o določitvi vrednosti točke za oglaševanje
Sklep o določitvi vrednosti točke za posebno in podrejeno
rabo javnih površin
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste-Polje za leto 2005

LJUBNO

Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

1406
1407
1408
1408
1408
1408
1409

LOŠKI POTOK

Program priprave za občinski lokacijski načrt za del območja Hrib–Tabor

LUČE

Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2005
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave
občine Luče

MARKOVCI

Sklep o ukinitvi javnega dobra

1410
1411
1413
1413

MEDVODE

Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2005

PREVALJE

Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2005

PUCONCI

Odlok o turistični taksi v Občini Puconci
Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Puconci

1413
1414
1415
1418

ROGAŠKA SLATINA

Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so
usklajeni z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine
Šmarje pri Jelšah za Občino Rogaška Slatina

1418

ROGATEC

Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za
območje P3 (območje novega skladišča za potrebe podjetja Vetropack Straža)

1419

SEVNICA

Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti
stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2005
Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov
stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma
rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2005
Pravilnik o spremembi pravilnika o postopku in merilih za
vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se soﬁnancirajo iz proračuna Občine Sevnica
Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem
obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Sevnica

SLOVENSKA BISTRICA

614.

Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2005

615.

Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjske
hiše s spremljajočimi objekti v Ločah

1400
1401

17 / 24. 2. 2005 /

1419
1419
1420

1421
1422

SLOVENSKE KONJICE

1424

Stran

1428 /
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17 / 24. 2. 2005
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