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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem
prometu (ZPCP-2B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-26
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU
(ZPCP-2B)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 131/06, 5/07 – popr. in 123/08) se v prvem odstavku 3. člena
doda nova 14.a točka, ki se glasi:
»14.a »izdelava izkaznice« zajema blanket izkaznice in
personalizacijo izkaznice. Blanket izkaznice in personalizacija
sta izdelana v skladu z Direktivo 2003/59/ES. Personalizacija
je nanos osebnih podatkov na blanket izkaznice, kjer gre v
določenem delu izdelave dokumenta za lasersko graviranje
podob in besedila, implementacijo in poosebljanje čipa ali
magnetnega traku, izbočen ali vbočen tisk, eno- ali večbarvni
termotisk podob in besedila, implementacijo podpisnega traku,
nanos zaščitne folije, termotisk bar kod, nanos stratch-off folije
oziroma spraskanke, odvisno od zahtev zaščite posameznega
dokumenta;«.
19. točka se spremeni tako, da se glasi:
»19. »kabotaža« je vsak prevoz potnikov ali blaga med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja prevoznik ali prevoznica Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: prevoznik Skupnosti) ali tuji prevoznik ali prevoznica (v nadaljnjem

besedilu: tuji prevoznik) oziroma prevoz potnikov ali blaga
med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja domači
prevoznik;«.
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se črta beseda »eni«.
3. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
»– da ni več izpolnjen kateri koli od predpisanih pogojev
za pridobitev licence, razen če je izpolnjen kateri od pogojev za
začasni odvzem licence oziroma njenih izvodov po prejšnjem
členu;«.
4. člen
Besedilo druge alinee prvega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali
veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah;«.
V peti alinei istega odstavka se besedilo »Uredbo Sveta
3118/93/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo Sveta (EGS)
881/92«.
Prvi stavek drugega odstavka se črta.
Črta se tretji odstavek.
Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo tretji do
šesti odstavek.
5. člen
V 36. členu se v četrti alinei na koncu besedila pred
podpičjem doda besedilo », in vozil za prevoz poškodovanih
in pokvarjenih vozil«.
Doda se nova osma alinea, ki se glasi:
»– vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v
mehanični delavnici na poskusni vožnji.«.
6. člen
Besedilo šestega odstavka 37. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(6) Temeljne kvalifikacije se pridobijo v sistemu pridobitve temeljne kvalifikacije v skladu s tem zakonom ali v okviru
srednjega poklicnega izobraževanja za voznike. Program srednjega poklicnega izobraževanja za voznike mora obsegati
vsebino znanj, določenih s predpisom ministra iz 43. člena
tega zakona, katalog znanj ali program izobraževanja oziroma
usposabljanja pa mora pred začetkom njegovega izvajanja
odobriti minister. Po uspešno končanem poklicnem izobraževanju za voznike se pridobljene temeljne kvalifikacije potrdijo
z ustreznim spričevalom iz sedmega odstavka tega člena. To
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spričevalo se izroči udeležencu poleg listin, ki jih predvideva program poklicne šole ali drugega izobraževanja oziroma
usposabljanja.«.
7. člen
Doda se nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(preizkus znanja)
Preizkus znanja iz prejšnjega člena opravlja komisija, ki
jo imenuje minister. Člani komisije za teoretični preizkus znanja
morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj
pet let delovnih izkušenj na področju cestnega prometa. Člani
komisije za praktični preizkus znanja morajo imeti najmanj višjo
strokovno izobrazbo, izpit za učitelja vožnje in izpit za ocenjevalca vožnje ustrezne kategorije ter najmanj tri leta delovnih
izkušenj s področja učenja in ocenjevanja vožnje ustrezne
kategorije.«.
8. člen
V drugem odstavku 40. člena se na koncu besedila doda
besedilo, ki se glasi: »To velja tudi za voznike državljane tretjih
držav, ki se želijo zaposliti pri podjetju s sedežem v Republiki
Sloveniji in temeljne kvalifikacije potrebujejo za pridobitev delovnega dovoljenja.«.
9. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(vpis vozniške kvalifikacije)
(1) Kot dokaz o pridobljeni vozniški kvalifikaciji upravni
organ, pristojen za izdajo vozniških dovoljenj, na podlagi spričevala o pridobljeni temeljni kvalifikaciji, vpiše v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah kodo Skupnosti,
v skladu z Direktivo 2003/59/ES.
(2) Vozniška kvalifikacija se vpiše v vozniško dovoljenje,
če je bilo to izdano v Republiki Sloveniji. Če voznik želi se mu
izda izkaznica o vozniških kvalifikacijah. Vpis kode v vozniško
dovoljenje ali izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah opravi
upravni organ pristojen za izdajo vozniških dovoljenj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(3) Označba kode Skupnosti na izkaznici o vozniških
kvalifikacijah ali na vozniškem dovoljenju, ki ju je izdal pristojni
organ druge države članice Skupnosti v skladu z Direktivo
2003/59/ES, izkazuje pridobljene vozniške kvalifikacije.
(4) Spričevala in drugi dokumenti organov in organizacij iz
države, ki ni članica Skupnosti, se priznajo kot dokaz pridobljenih vozniških kvalifikacij, če je tako določeno z mednarodnim
sporazumom.
(5) Voznikom, ki pridobijo temeljno kvalifikacijo za prevoz
oseb in prevoz blaga in imajo različno veljavnost vozniške
kvalifikacije oziroma kode Skupnosti za te vrste prevozov,
se ob zaključenem rednem usposabljanju veljavnost kode
oziroma kvalifikacije za obe vrsti prevozov izenači tako, da
se veljavnost manj časa veljavne kvalifikacije oziroma kode
izenači z veljavnostjo kode oziroma kategorije, ki velja dalj
časa.«.
10. člen
Dodajo se novi 42.a do 42.f člen, ki se glasijo:
»42.a člen
(vloga za izdajo izkaznice o vozniških kvalifikacijah)
(1) Vloga za izdajo izkaznice se vloži pri izdajatelju na
obrazcu, ki ga določi minister. Obrazec mora biti dosegljiv na
spletnih straneh ministrstva in pri izdajatelju.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
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– osebno ime,
– EMŠO in rojstni datum ter spol,
– kraj rojstva,
– državo rojstva,
– državljanstvo,
– naslov stalnega prebivališča,
– naslov začasnega prebivališča, če ta ni enak stalnemu
prebivališču, oziroma naslov, na katerega se pošlje izkaznica,
– številko vozniškega dovoljenja,
– datum izdaje vozniškega dovoljenja,
– državo izdajateljico vozniškega dovoljenja,
– naziv organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– datum in kraj vložitve vloge,
– osebno ime, EMŠO ter stalno prebivališče pooblaščenca za vročanje,
– naslov podjetja pooblaščenca,
– vrsto osebnega dokumenta pooblaščenca,
– obseg pooblastila pooblaščenca,
– podpis voznika/voznice,
– kategorijo, za katero naj se izda izkaznica, z datumom
veljavnosti.
(3) Vlogi za izdajo izkaznice je treba priložiti:
– spričevalo o pridobljenih temeljnih kvalifikacijah ali spričevalo o rednem usposabljanju,
– tuje vozniško dovoljenje in potni list na vpogled,
– fotografijo predpisane velikosti; fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Izdajatelj na vlogo stranke lahko uporabi
tudi njeno fotografijo, ki jo v skladu z zakonom, ki ureja osebno
izkaznico, hrani v elektronskem odložišču.
(4) Podatke o dejstvih iz tega člena, o katerih vodi uradno
evidenco organ ali nosilec javnega pooblastila, si izdajatelj preskrbi po uradni dolžnosti. Drugi organi in nosilci javnih pooblastil
so izdajatelju izkaznic te podatke dolžni zagotoviti in v sodelovanju z njim zagotoviti najenostavnejši način izmenjave oziroma
vpogleda v te evidence in podatke. Če gre za pridobitev osebnih
podatkov, mora izdajatelj izkaznic stranki navesti, katere osebne
podatke bo pridobil iz določenih uradnih evidenc.
(5) Tuji državljani, ki nimajo določene EMŠO v Republiki
Sloveniji, morajo pri pristojnem organu pred podajo vloge zaprositi za njeno izdajo.
(6) Vloga za izdajo izkaznice s priloženo dokumentacijo
se hrani 10 let od dneva vložitve pri izdajatelju izkaznic.
42.b člen
(obrazec izkaznice)
(1) Izkaznica mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime imetnika izkaznice,
– datum in kraj rojstva imetnika izkaznice,
– datum izdaje izkaznice,
– datum izteka veljavnosti izkaznice,
– naziv izdajatelja izkaznice,
– številko vozniškega dovoljenja,
– fotografijo imetnika izkaznice,
– serijsko številko vozniškega dovoljenja,
– podpis voznika,
– stalno prebivališče (neobvezno),
– (pod)kategorijo vozil, za katere voznik izpolnjuje zahteve glede temeljnih kvalifikacij oziroma rednega usposabljanja,
– ustrezno kodo Skupnosti in
– prostor, predviden za morebiten vpis nujnih administrativnih podatkov v zvezi z varnostjo v cestnem prometu
(neobvezno).
(2) Obrazci izkaznic se tiskajo v slovenščini.
42.c člen
(izdelava in personalizacija izkaznic)
(1) Izdelavo obrazcev izkaznic in personalizacijo izkaznic
izvaja pravna oseba, izbrana v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila. Osebe, ki te naloge izvajajo morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
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– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
(2) Osebne podatke iz 42.a člena sme uporabljati pravna
oseba iz prejšnjega odstavka samo za potrebe vpisa podatkov
na obrazec izkaznice ter vročitve izkaznice in jih mora takoj,
najpozneje pa v 30 dneh po uporabi uničiti.
(3) Minister določi ceno izkaznice o vozniških kvalifikacijah s sklepom, ki se ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(4) Nadzor nad izdelavo obrazcev in personalizacijo izkaznic izvaja ministrstvo. Uradne osebe ministrstva imajo pri
nadzoru pravne osebe iz prvega odstavka tega člena pravico
pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev izkaznic, pregledati prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija
in skladiščenje ter opraviti nadzor izpolnjevanja pogojev za
osebe, ki opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
(5) Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena mora
uradnim osebam ministrstva omogočiti izvedbo nadzora iz
prejšnjega odstavka ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na naloge izdelave obrazcev in
personalizacije izkaznic, skladiščenje ter izpolnjevanje pogojev
oseb, ki te naloge opravljajo.
(6) Uradna oseba iz četrtega odstavka tega člena ima pri
opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev
izkaznic odpravijo v roku, ki ga določi;
– zagotoviti, da oseba, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje nalog izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev
izkaznic, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo
nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev
izkaznic in predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila
za izdelavo in personalizacijo obrazcev izkaznic, če ugotovi,
da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku, ali da pravna oseba ni sposobna
opravljati poverjenih nalog.
42.č člen
(vročitev izkaznice)
(1) Izkaznica se vroči po pošti z obvezno osebno vročitvijo. Pisemska pošiljka z izkaznico je naslovljena na osebo, ki
se ji vroči izkaznica.
(2) Izkaznica se lahko ob predložitvi pooblastila ali izjave
pooblaščenca o obstoju pooblastila v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek, vroči tudi pooblaščencu.
(3) Vročitev po pošti je opravljena, ko stranka prevzame
osebno izkaznico. Če izkaznice ne prevzame v osmih dneh, se
osebna izkaznica vrne izdajatelju, ki jo za čas njene veljavnosti
hrani v arhivu.
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42.e člen
(elektronska evidenca izkaznic)
(1) Evidenca izdanih izkaznic vsebuje naslednje podatke:
– podatke iz drugega odstavka 42.a člena tega zakona,
– organ, ki je izdal izkaznico,
– datum izdaje izkaznice in datum veljavnosti izkaznice,
– serijsko številko izdane izkaznice in registrsko številko
voznika,
– kategorijo vozil in podkategorije vozil, za katere velja
vozniška kvalifikacija, in datum veljavnosti vozniške kvalifikacije
za posamezno kategorijo,
– datum vročitve izkaznice vozniku/voznici,
– revizijsko sled dostopov, popravkov in sprememb vseh
uporabnikov evidence,
– podatke o zamenjavi izkaznice zaradi pogrešitve, izgube, tatvine in obrabljenosti.
(2) Evidenco izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve, upravne enote pa vnašajo podatke. Evidenca se lahko
poveže z evidenco izdanih vozniških dovoljenj. Podatki iz evidence se vodijo pet let po prenehanju veljavnosti izkaznice.
(3) Podatke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah
lahko uporabljajo delavci izdajatelja za opravljanje nalog s svojega delovnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi policisti,
cariniki, prometni inšpektorji ter delavci ministrstva za promet,
če gre za izvrševanje z zakonom določenih nalog.
(4) Minister podrobneje predpiše način, postopek in čas
vodenja evidence izkaznic.
42.f člen
(razveljavitev izkaznice)
Izdajatelj izkaznic ima pravico razveljaviti izkaznico v naslednjih primerih:
– če oseba ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev izkaznice,
– če so bili podatki, navedeni v vlogi za izdajo izkaznice,
neresnični.«.
11. člen
V drugem odstavku 54. člena se v tretjem stavku pred
piko doda besedilo », pri čemer sta lahko pogodba in seznam
potnikov shranjena na elektronskem spominskem mediju«.
12. člen
V tretjem odstavku 76. člena se besedilo »iz prejšnjega
odstavka« nadomesti z besedilom »iz tega člena«.
13. člen
V prvem odstavku 78. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedilom »prometni inšpektorat«.

(pogrešitev izkaznice)

14. člen
V 82. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Oseba, ki opravlja prevoz iz prvega odstavka tega
člena, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne
potrebe (na primer dokazilo, da so potniki člani društva, da so
zaposleni pri osebi, ki opravlja prevoz, da so plačali turistični
aranžma, ki vključuje tudi prevoz; najemno, zakupno ali lizinško
pogodbo, če vozilo ni v lasti osebe, ki opravlja prevoz; dokazilo,
da je voznik zaposlen pri osebi, ki opravlja prevoz, oziroma da
je član društva).«.

(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice (v nadaljnjem
besedilu: pogrešitev) mora imetnik izkaznice v osmih dneh
naznaniti izdajatelju izkaznic.
(2) Pogrešitev izkaznice v tujini mora imetnik v osmih
dneh po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti izdajatelju
izkaznic.
(3) Za prijavo pogrešitve izkaznice se smiselno uporabljajo določbe 42.a člena tega zakona.
(4) V naznanitvi pogrešitve je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve izkaznice.

15. člen
V 85. členu se besedilo četrte alinee spremeni tako, da
se glasi:
»– vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta. V
primeru najema vozila morajo biti izpolnjeni tudi pogoji iz prvega in drugega odstavka 107. člena tega zakona.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Oseba, ki opravlja prevoz iz prejšnjega odstavka,
mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer račun, dobavnico, odpremnico, tovorni list).«.

42.d člen
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16. člen
Na koncu četrtega odstavka 90. člena se pika nadomesti
z vejico in se doda besedilo »za CEMT dovolilnice pa najpozneje do 15. novembra tekočega leta.«.
17. člen
Dodajo se novi deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek 102. člena, ki se glasijo:
»(10) Nadzorni organ, ki je pristojen za nadzor dovolilnic
in dovoljenj za prevoz blaga, izda tujemu prevozniku za bilateralni ali tranzitni prevoz posebno dovoljenje in o tem obvesti
direkcijo:
– če Republika Slovenija nima sklenjene pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu blaga z državo, v kateri je motorno vozilo registrirano, oziroma nima s to državo izmenjanih
dovolilnic,
– če je motorno vozilo označeno z začasnimi registrskimi
tablicami.
(11) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki,
posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, in fizične
osebe, pri katerih se v mednarodnem cestnem prometu in pri
opravljanju kabotaže blago nalaga ali razlaga, so dolžni pred
nalaganjem ali razlaganjem blaga preveriti, ali imajo tuji prevozniki in prevozniki Skupnosti ustrezno in pravilno izpolnjeno
dovolilnico oziroma dovoljenje in spremljajoče dokumente, kadar so ti glede na določbe tega zakona, predpise Skupnosti ali
mednarodne sporazume potrebni.
(12) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo preveritev ustreznosti in pravilne izpolnjenosti dovolilnice oziroma
dovoljenja evidentirati na dovolilnici oziroma dovoljenju tako,
da navedejo datum in uro, se podpišejo in odtisnejo žig. Kopije
dovolilnic oziroma dovoljenj, ki so jih evidentirale, so dolžne
hraniti tri leta. Če tuji prevoznik ali prevoznik Skupnosti nima
ustrezne ali pravilno izpolnjene dovolilnice oziroma dovoljenja,
mu zgoraj navedene osebe ne smejo dovoliti nalaganja ali
razlaganja blaga. Pred razlaganjem blaga obvestijo pristojni
carinski organ, ki ukrepa v skladu z osmim odstavkom tega
člena in odobri razložitev blaga.
(13) Minister podrobneje določi način preverjanja, evidentiranja in hrambe kopij dovolilnic oziroma dovoljenj in spremljajočih dokumentov skladno s prejšnjim odstavkom.
(14) Za spremljanje izvajanja določbe enajstega odstavka
tega člena imenuje minister komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva.«.
18. člen
Drugi odstavek 103. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Šteje se, da je dovolilnica pravilno izpolnjena, če so
izpolnjene vse rubrike v dovolilnici.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če na dovolilnici iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni podatki o prevozniku in vozilu, ki opravlja prevoz, ter podatki
o datumu in uri prestopa državne meje Republike Slovenije, se
šteje, da je bil prevoz opravljen brez dovolilnice in da dovolilnice ni v vozilu.«.
19. člen
V 106. členu se na dveh mestih beseda »direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »prometni inšpektorat« v
ustreznem sklonu.
20. člen
Črta se četrti odstavek 107. člena.
21. člen
V drugem odstavku 115. člena se črta deveta alinea.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Določba četrtega odstavka tega člena ne velja za
samostojne podjetnike posameznike ter pravne osebe, ki zaposlujejo manj kot 10 ljudi.«.
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22. člen
V prvem odstavku 117. člena se druga alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– carinski organi so pooblaščeni, da na celotnem ozemlju
Republike Slovenije preverjajo, ali imajo domači prevozniki,
prevozniki Skupnosti in tuji prevozniki pri opravljanju prevozov
v cestnem prometu dovolilnice, dovoljenja, druge dokumente
in listine, predpisane v tem zakonu, predpisih Skupnosti in
mednarodnih sporazumih. Carinski organi opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem določb enajstega odstavka 102. člena
tega zakona na sedežu in v drugih poslovnih prostorih oseb,
navedenih v tem členu;«.
V drugem odstavku se beseda »direkciji« nadomesti z
besedilom »prometnemu inšpektoratu«.
23. člen
V petem odstavku 120. člena se črta drugi stavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Inšpektorju je treba na njegovo zahtevo dostaviti
poslovne knjige, listine in druge dokumente ter posredovati
zahtevane podatke v roku, ki ga določi inšpektor. Pri opravljanju
inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor, ne glede na delovni
čas, pravico vstopiti v poslovne prostore ali objekte in pregledati
poslovne knjige, računalniške baze podatkov, pogodbene listine in druge dokumente v zvezi s prevozi, pri pravnih in fizičnih
osebah, ki so pošiljatelji, prejemniki blaga, prevozniki oziroma
organizatorji prevoza ali špediterji. Navedene osebe morajo
inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva.«.
24. člen
V prvem odstavku 124. člena se številka »2500« nadomesti s številko »4000«, številka »4200« pa s številko »8000«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »2000«, številka »1250« pa s številko »4000«.
25. člen
V prvem odstavku 125. člena se številka »2500« nadomesti s številko »4000«, številka »4200« pa s številko »8000«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »2000«, številka »850« pa s številko »4000«.
26. člen
Doda se nov 125.a člen, ki se glasi:
»125.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4000 do 8000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z
določbo enajstega odstavka 102. člena tega zakona.
(2) Z globo od 1500 do 3000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1000 do 1500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.«.
27. člen
V prvem odstavku 126. člena se številka »1700« nadomesti s številko »2500«, številka »2500« pa s številko »4000«.
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»7. omogoči uporabo svojega dovoljenja ali dovoljenja
Skupnosti za mednarodni linijski prevoz potnikov drugi pravni
osebi, fizični osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku
ali uporablja tuje dovoljenje ali dovoljenje Skupnosti (62. in
63. člen);«.
Besedilo 10. točke se spremeni tako, da se glasi:
»10. nima akta o notranji kontroli ali ne izvaja trajne notranje kontrole ali ne odredi ukrepov za odpravo nepravilnosti
in pomanjkljivosti (115. člen);«.
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V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »1000«, številka »850« pa s številko »2000«.
28. člen
V prvem odstavku 127. člena se številka »1250« nadomesti s številko »1500«, številka »1700« pa s številko »2500«.
V drugem odstavku se številka »420« nadomesti s številko »500«, številka »650« pa s številko »1000«.
29. člen
V prvem odstavku 128. člena se črta 8. točka.
Dosedanja 9., 10. in 11. točka postanejo 8., 9. in 10. točka.
30. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1200 do 2500 eurov se kaznuje za prekršek
voznik tujega prevoznika ali prevoznika Skupnosti, ki ne izpolni
pravilno dovolilnice za mednarodni prevoz blaga ali potnikov v
cestnem prometu (tretji odstavek 78. člena in 103. člen).«.

Št.
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32. člen
(1) Minister določi ceno za izdajo izkaznice o vozniških
kvalifikacijah v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do
določitve cene znašajo stroški izdelave izkaznice 26,40 EUR
z DDV, potrebno pa je tudi plačati upravno takso za vlogo in
izdajo odločbe v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
(2) Pravna oseba, ki ima pooblastilo za izdelavo obrazcev
in personalizacijo izkaznic o vozniških kvalifikacij na dan uveljavitve tega zakona izvaja svoje naloge do poteka veljavnosti
pogodbe za izdelavo in personalizacijo izkaznic.
33. člen
(1) Elektronska evidenca izkaznic iz 42.e člena zakona
se mora vzpostaviti v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Predpis iz četrtega odstavka 42.e člena zakona se
izda v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
(3) Evidence o izdanih izkaznicah se do vzpostavitve elektronske evidence vodijo pri upravnih enotah v razvidu upravnih
postopkov, po vzpostavitvi elektronske evidence iz prvega odstavka tega člena pa se jih vnese v elektronsko evidenco.

Št. 326-07/09-102/26
Ljubljana, dne 24. marca 2010
EPA 821-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI)

Razglašam Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije
v javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-25
Ljubljana, dne 1. aprila 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
ZA INVESTICIJE V JAVNO ŽELEZNIŠKO
INFRASTRUKTURO (ZZSIJŽI)
1. člen
S tem zakonom se v proračunu Republike Slovenije določi
način zagotavljanja sredstev za izvedbo investicij in vzdrževanje v javno železniško infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu:
infrastruktura) v obdobju od leta 2010 do leta 2023.
2. člen
Viri za naloge iz prejšnjega člena so plačila iz naslova:
– letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,
– koncesijske dajatve Luke Koper d.d., ki pripada Republiki Sloveniji.
3. člen
Viri, zagotovljeni po tem zakonu, so namenjeni za izvedbo
investicij v infrastrukturo in vzdrževanje infrastrukture, kot je določeno v nacionalnem programu razvoja infrastrukture ter letnih
načrtih investicij in letnih načrtih vzdrževanja infrastrukture.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/10-58/27
Ljubljana, dne 24. marca 2010
EPA 940-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

34. člen
Izkaznice, izdane pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo
do izteka njihove veljavnosti.
35. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o zagotavljanju sredstev
za investicije v javno železniško infrastrukturo
(ZZSIJŽI)

glasi:

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Stran

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

31. člen
V 131. členu se besedilo 1. točke spremeni tako, da se

»1. če med vožnjo pri sebi nima vozniškega dovoljenja, v
katerem je vpisana pridobljena temeljna kvalifikacija, ali izkaznice o vozniških kvalifikacijah (33. in 42. člen);«.
Doda se nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a če med vožnjo v vozilu nima dokumentov iz 33. člena
(razen dokumenta iz 1. točke tega člena);«.

28 / 6. 4. 2010 /

1235.

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno
besedilo) (ZDoh-2-UPB5)

Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 12. februarja
2010 je Državni zbor na seji dne 26. marca 2010 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini, ki obsega:
– Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06
z dne 16. 11. 2006),

Stran
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– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2B (Uradni list RS, št. 78/08 z dne 30. 7. 2008),
– Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – ZDoh-2C
(Uradni list RS, št. 125/08 z dne 30. 12. 2008),
– Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2D (Uradni list RS, št. 20/09
z dne 16. 3. 2009),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2E (Uradni list RS, št. 10/10 z dne 12. 2. 2010) in
– Zakon o spremembi Zakona o dohodnini – ZDoh-2F
(Uradni list RS, št. 13/10 z dne 22. 2. 2010).
Št. 435-01/10-28/2
Ljubljana, dne 26. marca 2010
EPA 917-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

ZAKON
O DOHODNINI
uradno prečiščeno besedilo
(ZDoh-2-UPB5)
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.
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 (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) je fizična oseba.
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.
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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 stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski
uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, 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 stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri mednarodni organizaciji, 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;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti,
Evropski centralni banki 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. je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije zaradi opravljanja
funkcije poslanca v Evropskem parlamentu;
5. ima svoje običajno bivališče ali središče svojih osebnih
in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
6. 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 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 v dveh
zaporednih davčnih letih;
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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)
Dohodek iz zaposlitve in dohodek iz opravljanja storitev
imata vir v Sloveniji, če se zaposlitev izvaja ali storitev 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:
1. dohodek iz zaposlitve in iz opravljanja storitev, 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, članom upravnih odborov 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 če je dohodek izplačala poslovna enota izven Slovenije in se v skladu s
tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od dohodkov
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
če je dohodek izplačala poslovna enota izven Slovenije in se
v skladu s tem zakonom oziroma zakonom, ki ureja davek od
dohodkov 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.
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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 in v čebeljih panjih, 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
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)
Dohodki iz vzajemnega sklada, vključno z dobičkom iz kapitala, doseženim z odsvojitvijo investicijskih kuponov oziroma
enot premoženja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu:
investicijskih kuponov), imajo 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.
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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
družinskega člana se šteje tudi partner oziroma partnerica, s
katerim zavezanec živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, po zakonu, ki ureja registracijo istospolne partnerske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: partner v istospolni skupnosti). 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) Za zakonca po tem zakonu se šteje oseba, ki živi z
zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca po tem zakonu se
šteje tudi 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 (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonski partner). Šteje se,
da je življenjska skupnost nastala na dan po preteku 12 mesecev od dneva, ko sta zavezanec in oseba začela živeti skupaj
v življenjski skupnosti. Šteje se, da je življenjska skupnost prenehala na dan po preteku 90 dni od dneva, ko sta zavezanec
in oseba prenehala živeti skupaj v življenjski skupnosti.
(5) Če je pravica do dohodka prenesena na drugo osebo,
se šteje, da je prejemnik tega dohodka oseba, ki je navedeno
pravico prenesla, razen 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.
(6) Pridobljeni dohodek in nastali stroški v tuji valuti se preračunajo v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preračun
se opravi po tečaju, ki velja na dan pridobitve dohodka oziroma
nastanka stroškov, če ni s tem zakonom drugače določeno.
(7) Za družinskega člana iz 4. točke prvega odstavka
37. člena, iz 39. člena ter iz petega odstavka 97. člena tega
zakona se šteje zakonec zavezanca ali otrok, posvojenec in
pastorek zavezanca ali otrok zunajzakonskega partnerja ter
starši in posvojitelji zavezanca. Za družinskega člana po tem
odstavku se šteje tudi partner v istospolni skupnosti in otrok
partnerja v istospolni skupnosti.
(8) Učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas
po tem zakonu je oseba, katere primarna dejavnost je osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje ali študij po študijskem
programu za pridobitev izobrazbe, v skladu s predpisi, ki urejajo
osnovno, srednje in visoko šolstvo.
(9) 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.
(10) Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz
zaposlitve in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje,
da je v celoti dohodek iz zaposlitve.
(11) Če posamezni dohodek zavezanca izvira delno iz
dejavnosti in delno iz prenosa premoženjske pravice, se šteje,
da je v celoti dohodek iz dejavnosti.
17. člen
(splošno pravilo o neobdavčenih dohodkih)
(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na oprostitev
plačila dohodnine, določbe, ki določajo dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in določbe 19. člena tega zakona, se
nanašajo na dohodke, ki imajo vir v Sloveniji, in na dohodke, ki
imajo vir izven Slovenije.
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(2) Pri presoji, ali se določbe iz prvega odstavka tega
člena nanašajo tudi na dohodek z virom izven Slovenije, se za
namene tega zakona smiselno uporabljajo predpisi, veljavni v
Sloveniji.
18. člen
(dohodek)
Dohodki po tem zakonu so:
1. dohodek iz zaposlitve,
2. dohodek iz dejavnosti,
3. dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti,
4. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa
premoženjske pravice,
5. dohodek iz kapitala,
6. drugi dohodki.
19. člen
(kaj se ne šteje za dohodke po tem zakonu)
Ne glede na 18. člen tega zakona, se za dohodke fizične
osebe po tem zakonu ne štejejo:
1. dediščine;
2. volila, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z
opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;
3. 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 46. člena
tega zakona;
4. dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na
srečo;
5. 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;
6. 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 III.3. poglavju tega zakona;
7. ugodnost, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in
storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali
storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.
1. Oprostitve plačila dohodnine
20. člen
(pomoči in subvencije)
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 46. členu tega zakona;
2. subvencij, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz proračuna za določene namene, razen subvencij, ki jih
posameznik prejme v zvezi z doseganjem dohodkov iz 1. do
5. točke 18. člena tega zakona;
3. subvencije, ki pripada mladi družini kot spodbuda za
prvo reševanje stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja
nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo in subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
4. enkratne denarne pomoči po zakonu, ki ureja varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o obrambi in
zakonu o notranjih zadevah;
5. enkratne solidarnostne pomoči, ki jo izplača sindikat
svojim članom z namenom nudenja materialne pomoči v primerih socialne ogroženosti ter v primerih reševanja izjemnih
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razmer (kot so smrt, naravne in druge nesreče), če je izplačana
pod pogoji, ki so določeni z aktom, ki ga sprejme reprezentativni sindikat na ravni države;
6. 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;
7. pomoči, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu
z zakonom, ki ureja ustanove;
8. 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;
9. 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;
10. 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.
21. člen
(dohodki, tudi v obliki povračil stroškov, storitev in drugih
ugodnosti, po posebnih zakonih)
Dohodnine se ne plača od:
1. 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;
2. dodatka za pomoč in postrežbo po 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;
3. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost po zakonu o vojnih invalidih in nadomestila za
invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb;
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. veteranskega dodatka po zakonu o vojnih veteranih.
22. člen
(dohodki iz naslova starševskega varstva in zavarovanja
za primer brezposelnosti)
Dohodnine se ne plača od:
1. starševskega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka, ki
jih upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke ali na podlagi predpisa samoupravne lokalne skupnosti;
2. otroškega dodatka, dodatka za veliko družino 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;
3. denarnih pomoči za brezposelnost, ki se izplačujejo iz
proračuna v skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje za primer
brezposelnosti;
4. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali
drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko
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varstvo, razen dohodkov, ki predstavljajo redni dohodek na
podlagi navedenega zavarovanja.
23. člen
(dohodki iz naslova obveznega pokojninskega, invalidskega
in zdravstvenega zavarovanja)
Dohodnine se ne plača od:
1. dohodkov, ki jih v obliki povračil stroškov, storitev ali
drugih ugodnosti v naravi prejmejo upravičenci na podlagi
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja, razen dohodkov, ki predstavljajo redni
dohodek na podlagi navedenega zavarovanja;
2. invalidnine, invalidskega dodatka in dodatka za posebno invalidnost po zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju;
3. varstvenega dodatka k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
4. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
24. člen
(dohodki, povezani z zagotavljanjem varnosti,
zaščite in reševanja)
Dohodnine se ne plača od:
1. 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;
2. 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;
3. 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);
4. dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti, razen od nadomestil plače oziroma izgubljenega
zaslužka ter razen od dohodkov za čas dejanskega opravljanja
službe v Civilni zaščiti;
5. plačila za zavarovanje za nesreče pri delu pripadnikov
reševalnih služb in sestav, ki delujejo na prostovoljni podlagi v
nevladnih organizacijah oziroma v enotah, službah in organih
Civilne zaščite, ki morajo biti zavarovani v skladu s predpisi o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
6. dohodkov, prejetih na podlagi pogodbe o prostovoljnem
služenju vojaškega roka;
7. dohodkov, prejetih v zvezi s prostovoljnim usposabljanjem za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči v skladu s posebnimi predpisi, razen dohodkov, ki
predstavljajo nadomestilo za izgubljeni dohodek;
8. finančnih sredstev, izplačanih zaščiteni osebi in od dohodkov članov komisije za zaščito ogroženih oseb, po zakonu,
ki ureja zaščito prič.
25. člen
(dohodki v zvezi z izobraževanjem)
Dohodnine se ne plača od:
1. 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,
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razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev;
2. 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;
3. 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, zakona o osnovni šoli
ter zakona o vrtcih financirajo iz proračuna države ali samoupravne lokalne skupnosti.
26. člen
(dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo)
Dohodnine se ne plača od:
1. prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi
gospodarstvi v okviru strojnih krožkov, ki jih pridobijo člani
kmečkega gospodinjstva iz drugega odstavka 69. člena tega
zakona, ki se jim dohodek ugotavlja na podlagi 71. člena tega
zakona, v višini in pod pogoji, ki jih določi minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance
v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo;
2. dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti iz 69. člena tega zakona,
izplačanih za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba
Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), in sicer za:
– plačila zaradi naravno omejenih možnosti na gorskih
območjih in plačila za druga območja z omejenimi možnostmi,
kot jih določa 37. člen Uredbe1698/2005/ES,
– plačila v okviru območij Natura 2000 in plačila, vezana
na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z
dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na
področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, str. 1),
kot jih določata 38. in 46. člen Uredbe 1698/2005/ES,
– kmetijsko okoljska plačila, kot jih določa 39. člen Uredbe
1698/2005/ES,
– plačila za dobro počutje živali, kot jih določa 40. člen
Uredbe 1698/2005/ES,
– plačila za neproizvodne naložbe, kot jih določa 41. člen
Uredbe 1698/2005/ES, in
– gozdarsko-okoljska plačila, kot jih določa 47. člen Uredbe1698/2005/ES;
3. plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike, pridobljenih
v zvezi z dolgoročnimi vlaganji v osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost, kot je določena v 69. členu tega zakona
in v zvezi s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, za katero se
davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in
sedmim odstavkom 48. člena tega zakona;
4. izplačil na podlagi zavarovanja za škodo na premoženju v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 69. členu tega zakona;
5. denarne pomoči, ki jo posameznik prejme zaradi naravne in druge nesreče v skladu s posebnimi predpisi, v zvezi
z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 69. členu tega zakona;
6. dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti, kot je določena v 69. členu tega zakona, ki se ne
šteje kot dohodek iz te dejavnosti na kmečkem gospodinjstvu,
kot je določeno z drugim odstavkom 69. člena tega zakona;
7. plačil za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni
metodologiji Evropske unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Farm
Accountancy Data Network – FADN), ki so namenjena vodenju
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knjigovodstva v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena v 69. členu
tega zakona;
8. dohodka kmečkega gospodinjstva od uporabe do 40
čebeljih panjev. Oprostitev se prizna tako, da se davčna osnova
od potencialnih tržnih dohodkov čebelarstva zniža za delež, ugotovljen iz razmerja med številom oproščenih panjev in skupnim
številom panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva.
27. člen
(odškodnine)
Dohodnine se ne plača od:
1. odškodnine neupravičeno obsojenim in priprtim v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek;
2. 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;
3. odškodnine po zakonu, ki ureja plačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja in podobne odškodnine, ki
jih žrtve vojnega in povojnega nasilja prejmejo iz tujine;
4. odškodnine, prejete v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, v obliki nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali
v denarju, če vrnitev premoženja ni mogoča;
5. odškodnine na podlagi sodbe sodišča zaradi osebnih poškodb (telesnih poškodb, bolezni ali smrti) ali škode na osebnem
premoženju, vključno z zamudnimi obrestmi, razen odškodnine,
ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek. Med navedene odškodnine je mogoče šteti tudi odškodnine zaradi osebnih
poškodb ali poškodovanja osebnega premoženja, izplačane na
podlagi sodne ali izvensodne poravnave, ki ni sklenjena zaradi
prikritja pravega namena strank, in če odškodnina ne presega
utemeljenega in razumnega zneska, ki je običajen za odškodnine, izplačane na podlagi sodb sodišča v podobnih primerih;
6. odškodnine žrtvam kaznivih dejanj po zakonu, ki ureja
odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, razen odškodnine, ki predstavlja nadomestilo za izgubljeni dohodek;
7. denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, prejete
v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
28. člen
(vrnitev premoženja)
Dohodnine se ne plača od vrnitve premoženja v skladu
z zakonom, ki ureja denacionalizacijo in z zakonom, ki ureja
izvrševanje kazenskih sankcij.
29. člen
(dohodki, povezani z družinskimi razmerji)
Dohodnine se ne plača od:
1. preživnine, ki jo prejme fizična oseba na podlagi sodne
odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ali po
predpisih o registraciji istospolne partnerske skupnosti in od
nadomestila preživnine, izplačanega na podlagi zakona, ki
ureja jamstveni in preživninski sklad;
2. nagrade in povračila stroškov skrbniku v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
30. člen
(drugi dohodki v zvezi s sodnimi in upravnimi postopki)
Dohodnine se ne plača od:
1. zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne ali
upravne odločbe. Za zamudne obresti po tej točki se štejejo
tudi zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, ki ni
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sklenjena zaradi prikritja pravega namena strank, pod pogojem,
da ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem
primeru določilo sodišče oziroma upravni organ;
2. povračil stroškov sodnega ali upravnega postopka, ki
jih je fizični osebi dolžna plačati druga oseba na podlagi sodne
ali upravne odločbe oziroma sklepa. Za povračila stroškov po
tej točki se štejejo tudi povračila stroškov za pravne storitve,
utemeljeno potrebne za sklenitev sodne ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, ki ni sklenjena zaradi
prikritja pravega namena strank, pod pogojem, da so stroški
dokumentirani z računom in specifikacijo opravljenih storitev
in da ne presegajo zneskov iz odvetniške tarife, ki jo določa
Odvetniška zbornica Slovenije.
31. člen
(dohodki iz zaposlitve in iz dejavnosti)
Dohodnine se ne plača od:
1. prejemkov za občasno delo invalidov, ki niso v delovnem razmerju in so vključeni v programe po predpisih, ki
urejajo socialno varstvo in po predpisih, ki urejajo zaposlitveno
rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov;
2. prejemkov za delo pripornikov, obsojencev in mladoletnikov, ki med prestajanjem pripora, kazni zapora in izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, delajo;
3. prejemkov za opravljanje občasne ali začasne nege ali
pomoči invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo reprezentativne in druge invalidske organizacije, ki delujejo na državni
ali lokalni ravni;
4. prejemkov, ki jih rejnik ali izvajalec socialno-varstvene
storitve oskrbe v drugi družini prejme za izvajanje storitev v
okviru javne službe, če za to storitev sklene pogodbo s centrom
za socialno delo;
5. denarne nagrade za osvojeno medaljo na olimpijskih
igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih, ki se izplača iz proračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja
merila za izvajanje letnega programa športa na državni ravni.
32. člen
(drugo)
Dohodnine se ne plača od:
1. dobička iz kapitala od odsvojitve premičnin, razen premičnin iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona, in od odsvojitve
izvedenih finančnih instrumentov, razen dobička iz kapitala
delojemalca, ki odsvoji pravico do nakupa delnic ali pravico do
pridobitve drugega premoženja; navedena določba ne vpliva
na davčno obveznost fizične osebe, ki opravlja dejavnost po
III.3. poglavju tega zakona;
2. dohodkov, doseženih s prodajo odpadnega papirja, ki
ga v okviru zbiralne akcije, ki jo organizira šola, zberejo učenci
ali dijaki;
3. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v
skladu z zakonom o prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb;
4. posmrtnine, ki jo prejme posameznik iz Sklada vzajemne samopomoči, katerega ustanovitelj je Zveza društev
upokojencev Slovenije.
33. člen
(dohodki nerezidentov)
(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. ali 14. členu tega zakona in če vrednostni papir ali lastniški
delež, ki ga nerezident odsvoji, ni del pretežnega lastniškega
deleža. Pretežni lastniški delež je vsak lastniški delež, na
podlagi katerega zavezanec ima ali je imel v kateremkoli času
v preteklih petih letih pred odsvojitvijo deleža, neposredno ali
posredno preko povezanih oseb, vsaj 10% delež glasovalnih
pravic ali vsaj 10% delež v kapitalu oziroma v posameznem
razredu delnic določene pravne osebe.
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(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 dohodka od prihrankov – ki ima vir v Sloveniji in o katerem
je plačilni zastopnik dolžan poročati davčnemu organu v skladu
z določbami poglavja, ki ureja dajanje podatkov o dohodku od
prihrankov v obliki plačil obresti v zakonu, ki ureja davčni postopek – če je upravičeni lastnik navedenega 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 kateremkoli
obdobju 12 mesecev in
3. ne gre za dohodke, od katerih se v skladu s prvim in
drugim odstavkom 68. člena tega zakona obračunava davčni
odtegljaj.
(5) Ne glede na drugi odstavek 5. člena tega zakona,
nerezident ne plačuje dohodnine od obresti na vrednostne
papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani
na podlagi zakona, ki ureja javne finance.
34. člen
(dohodki rezidentov – uslužbencev v institucijah
Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki
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 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.
2. Dohodek iz zaposlitve
35. člen
(splošno o dohodku iz zaposlitve)
(1) Za dohodek iz zaposlitve se šteje dohodek, prejet na
podlagi pretekle ali sedanje zaposlitve.
(2) Za zaposlitev se šteje vsako odvisno pogodbeno razmerje, v katerega vstopa fizična oseba pri opravljanju fizičnega ali intelektualnega dela, vključno z opravljanjem storitev in ustvarjanjem
ali izvedbo avtorskega dela, ne glede na čas trajanja.
(3) Za odvisno pogodbeno razmerje se šteje:
1. delovno razmerje in
2. vsako drugo pogodbeno razmerje, ki glede nadzora in
navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja
dela ali storitev, plačila za opravljeno delo ali storitev, zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih
pravic ter odgovornosti fizične osebe in delodajalca kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo.
(4) Delodajalec je vsaka oseba, ki izplačuje dohodek iz
zaposlitve.
(5) Delojemalec je vsaka fizična oseba, ki opravlja delo ali
storitve po drugem odstavku tega člena.
(6) Za zaposlitev po tem zakonu se šteje tudi opravljanje
dela oziroma storitev prokuristov in direktorjev ter opravljanje funkcije na podlagi imenovanja in izvolitve v državni ali drug organ.
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36. člen
(dohodki, ki se štejejo za dohodek iz zaposlitve)
(1) Dohodek iz zaposlitve vključuje vsako izplačilo in boniteto, ki sta povezana z zaposlitvijo.
(2) Dohodek iz zaposlitve je dohodek iz delovnega razmerja
in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na
drugi podlagi (v nadaljnjem besedilu: dohodek iz drugega pogodbenega razmerja).
37. 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, vsako
izplačilo delodajalca v zvezi s prenehanjem veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi, vsako izplačilo zaradi prenehanja zaposlitve in podobni
prejemki,
6. prejemke, prejete zaradi začasnega neizplačila dohodka
iz zaposlitve,
7. nadomestila in druge prejemke, ki so prejeti od delodajalca ali druge osebe, skladno z drugimi predpisi, kot posledica
zaposlitve oziroma obveznega zavarovanja za socialno varnost,
8. dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, prejet iz delovnega razmerja.
(2) Za dohodek iz delovnega razmerja se štejejo tudi:
1. dohodki, prejeti za vodenje ali vodenje in nadzor 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, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca
Evropskega parlamenta,
4. 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,
5. dohodek, prejet za opravljanje malega dela po predpisih,
ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
6. 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,
7. 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 primeroma sodelovanje pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč,
8. 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.
38. člen
(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)
(1) Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje
vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali storitev.
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(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 ne
glede na 35. člen tega zakona šteje tudi dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z
dejavnostjo.
(4) 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.
39. 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:
1. 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;
2. plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca;
3. 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;
4. plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, pod pogojem, da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega
mesta delojemalca skladno s predpisi, ki urejajo varnost in
zdravje pri delu, sledi, da je treba takemu delojemalcu zagotoviti cepljenje;
5. 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;
6. uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi
delojemalcu;
7. uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki
jo delodajalec zagotovi delojemalcu.
(4) Če delodajalec podari otroku delojemalca darilo v
mesecu decembru, se vrednost darila ne všteva v davčno
osnovo delojemalca, če njegova vrednost ne presega 42 eurov.
Navedeno velja za darilo otroku do starosti 15 let.
(5) 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 13 eurov. Ta določba velja le za bonitete iz delovnega razmerja.
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40. 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, letni dodatek in pokojnino v obliki mesečne
pokojninske rente.
(2) Za pokojnino se štejejo tudi pokojnine, prejete na
podlagi drugih posebnih predpisov, kot so 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.
(4) Kot pokojnina se šteje tudi renta iz ukrepa zgodnjega
upokojevanja kmetov v skladu s predpisi o kmetijstvu.
41. člen
(davčna osnova)
(1) Osnova za dohodnino (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) od dohodka iz delovnega razmerja je dohodek iz
37. 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
37. 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, drugega in
tretjega odstavka 38. člena tega zakona je vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10% dohodka.
Poleg normiranih stroškov je mogoče uveljavljati tudi dejanske
stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, in sicer se priznajo na podlagi dokazil pod pogoji in do višin,
ki jih na podlagi 44. člena tega zakona določi vlada.
(5) Davčna osnova od dohodka iz četrtega odstavka
38. 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.
42. člen
(posebna davčna osnova)
(1) Ne glede na 41., 43., 44. in 45. člen tega zakona, se
v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja 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, po
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vsebini in obsegu ustrezajoči dohodkom iz delovnega razmerja,
ki bi jih prejemal za enaka dela v Sloveniji.
(2) Ne glede na 41., 43., 44. in 45. člen tega zakona, se
v davčno osnovo od dohodka, ki ga zavezanec doseže v zvezi
z opravljanjem dela na trgovski ladji dolge plovbe, ki pluje po
odprtem morju, če je po pogodbi o zaposlitvi določeno, da je na
ladjo vkrcan najmanj za dobo šest mesecev ali je zaradi take
zaposlitve odsoten iz Slovenije vsaj šest mesecev v davčnem
letu, všteva 50% dohodka.
43. 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 10%. 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 posojilo brez
obresti ali z obrestno mero, ki je nižja od tržne, se boniteta določi na podlagi tržne obrestne mere. Za tržno obrestno mero se
šteje priznana obrestna mera, ki jo določi minister, pristojen za
finance, na podlagi zakona, ki ureja davek od dohodkov pravnih
oseb za potrebe določanja obresti med povezanimi osebami.
44. 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 drugi državi članici EU, po pokojninskem
načrtu, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu s
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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 delojemalca – zavarovanca in ne več kot 2.390 eurov letno.
Glede uskladitve premije, ki se ne všteva v davčno osnovo
in načina objave usklajenih zneskov premije, se uporablja
118. člen tega zakona;
3. povračila stroškov v zvezi z delom, kot so prehrana
med delom, stroški prevoza na delo in z dela in terenski dodatek, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada, ter nadomestilo
za ločeno življenje do višine, ki jo določi vlada;
4. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem,
kot so:
a) dnevnica,
b) povračilo stroškov prevoza vključno s povračilom stroškov za uporabo delojemalčevega osebnega vozila za službene namene (kilometrina),
c) povračilo stroškov za prenočišče,
pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Povračilo stroškov po
tej točki se lahko določi ločeno ali v skupnih zneskih;
5. vrednost uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, vključno s stroški za njihovo vzdrževanje, pod pogojem,
da so določene s posebnimi predpisi;
6. 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;
7. 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;
8. plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno
praktično delo, do višine, ki jo določi vlada;
9. 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. 42/02), 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;
10. 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 dokazil.
(2) Pri določanju višin povračil stroškov v zvezi z delom in
dohodkov, ki jih v skladu s 3., 4., 7. in 8. 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.
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(3) Pri določanju zneska povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, navedenega v 6., 9. in 10. točki prvega
odstavka tega člena, se upošteva zadnji podatek Statističnega
urada Republike Slovenije.
(4) Če delodajalec izplačuje dohodke iz 2., 6., 9. in 10. 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.
45. člen
(priznavanje stroškov za delo v tujini)
(1) Zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja
iz tujine, lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za stroške
prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela, glede
na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini. Navedeni
stroški se priznajo pod pogoji in do višine, ki jih na podlagi drugega odstavka 44. člena tega zakona določi vlada.
(2) Če zavezanec prejme povračilo stroškov iz prvega
odstavka tega člena, se ne glede na 44. člen tega zakona, v
davčno osnovo iz prvega odstavka tega člena vštevajo tudi
tovrstna povračila.
3. Dohodek iz dejavnosti
46. člen
(dohodek iz dejavnosti)
Za dohodek iz 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 dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne
samostojne dejavnosti, vključno z izkoriščanjem premoženja in
premoženjskih pravic.
47. člen
(izključitev iz dohodka iz dejavnosti)
(1) Ne glede na 46. člen tega zakona, se za dohodek iz
dejavnosti ne šteje dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, določen v III.4. poglavju tega zakona,
razen če se davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in
normiranih odhodkov.
(2) Davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov
in normiranih odhodkov pod naslednjimi pogoji:
1. da eden od zavezancev za dohodnino od dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v okviru kmečkega gospodinjstva, določenega v drugem odstavku
69. člena tega zakona, postane zavezanec za celotno kmetijsko in gozdarsko dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva
kot nosilec te dejavnosti, oziroma če se v okviru kmečkega
gospodinjstva opravlja tudi druga kmetijska ali dopolnilna dejavnost na kmetiji, kot jo določajo predpisi o kmetijstvu, postane
zavezanec za celotno kmetijsko in dopolnilno dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva,
2. da dejavnost iz 1. točke tega odstavka priglasi pri
davčnem organu in
3. da se zaveže, da bo dohodek iz dejavnosti na izbran
način ugotavljal najmanj pet davčnih let.
(3) Ne glede na 46. člen tega zakona, se za dohodek
iz dejavnosti ne šteje dohodek iz oddajanja premoženja v
najem in iz prenosa premoženjske pravice, določen v III.5.
poglavju tega zakona, če ga ne dosega fizična oseba v
okviru svojega organiziranega podjetja oziroma organizirane
dejavnosti.
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48. člen

50. člen

(davčna osnova)

(prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom)

(1) Davčna osnova od dohodka iz 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 in ne vodi poslovnih knjig in
evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo
davčni predpisi,
2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih
12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne
presegajo 42.000 eurov,
3. ne zaposluje delavcev,

(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.
Ne glede na prejšnji stavek, se za prihodek ne šteje stvarno
premoženje, preneseno iz gospodinjstva v podjetje ob začetku
opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti,
če je bilo to stvarno premoženje pridobljeno oziroma zgrajeno
pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(3) Za prenos stvarnega premoženja med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom se ne šteje pridobitev sredstev od tretje osebe oziroma odtujitev sredstev tretji osebi.
(4) Prenosi sredstev med podjetjem zavezanca in njegovim gospodinjstvom se štejejo za transakcije med povezanima
osebama.

lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega
leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. 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 v drugem davčnem letu, če je začel z opravljanjem dejavnosti v zadnjih šestih
mesecih prvega davčnega leta, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona.
(5) Za posamezno kmetijsko in dopolnilno dejavnost se
sme v okviru kmečkega gospodinjstva kot zavezanec priglasiti
en sam nosilec dejavnosti.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena, lahko zavezanec iz drugega odstavka 47. člena tega zakona, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig
in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in
evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo
davčni predpisi,
2. prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih,
z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo
42.000 eurov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodarstva, v
skladu z zakonom, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje,
pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta
zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v
59. členu tega zakona.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, lahko zavezanec, ki je na novo priglasil ugotavljanje davčne osnove po
drugem odstavku 47. člena tega zakona in izpolnjuje pogoj iz
1. točke šestega odstavka tega člena, pri ugotavljanju davčne
osnove v prvem in drugem davčnem letu, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega
zakona.
49. 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, četrtega, šestega in
sedmega odstavka 48. 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.

51. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
(1) Kot odtujitev sredstev, razen denarnih sredstev, se
pri ugotavljanju davčne osnove po tem poglavju šteje tudi
prenehanje opravljanja dejavnosti. Ne glede na prejšnji stavek,
se pri ugotavljanju davčne osnove pri prenehanju opravljanja
dejavnosti za odtujitev ne šteje prenos nepremičnin in opreme
iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo, ki jih je zavezanec prenesel iz gospodinjstva v svoje podjetje ob začetku
opravljanja dejavnosti ali po začetku opravljanja dejavnosti, če
so bile te nepremičnine in oprema zgrajene oziroma pridobljene
pred začetkom opravljanja dejavnosti.
(2) Kot pridobitev sredstev se pri ugotavljanju davčne
osnove po tem poglavju 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 prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev
sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično
osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve
v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali
pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen
naslednji pogoji:
a) novi zasebnik nadaljuje z opravljanjem dejavnosti v
Sloveniji,
b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in
obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z
upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne
osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti,
oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti
ne bi prišlo,
c) novi zasebnik prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval
zavezanec, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki se
lahko pripišejo podjetju, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s
temi rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki je prenehal
z opravljanjem dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja
dejavnosti ne bi prišlo,
2. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca, ki se
izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o
statusnem preoblikovanju podjetnika, in so izpolnjeni naslednji
pogoji:
a) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba
je rezident,
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b) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba
mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati
prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s
prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na
zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju
podjetnika, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri
zavezancu, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na
način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,
c) nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba
prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval zavezanec, ki bo prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki se lahko pripišejo podjetju
oziroma delu podjetja, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi
rezervacijami, kot bi veljali za zavezanca, ki bo prenehal z
opravljanjem dejavnosti, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,
d) fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v pravni osebi, pridobljen s statusnim preoblikovanjem, obdržala najmanj
36 mesecev in ga nominalno ne bo zmanjšala.
(5) Za del podjetja po tem členu se šteje celota sredstev in
obveznosti, ki je s poslovno organizacijskega vidika sposobna
samostojno poslovati. V okviru dela podjetja, ki se prenaša,
se lahko prenašajo samo obveznosti in davčne ugodnosti,
pridobljene v zvezi s četrtim odstavkom tega člena, ki se lahko
pripišejo temu delu podjetja.
(6) Sredstva in obveznosti, ki v primeru delnega prenosa
podjetja v skladu s četrtim odstavkom tega člena, niso prenesena, se obravnavajo v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(7) Novemu zasebniku se davčna osnova, ugotovljena
za davčno leto, v obdobju pet let po prevzemu podjetja ali dela
podjetja, 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.
(8) 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 III.7. poglavju tega
zakona, razen če je šlo za prenehanje dejavnosti zaradi smrti oziroma je zavezanec po prenehanju opravljanja dejavnosti umrl.
(9) Davčna obravnava iz četrtega odstavka tega člena se
prizna, če je priglašena pri davčnem organu in so izpolnjeni
pogoji po tem členu.
52. 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, če opravljanje dejavnosti omogoči nastanek
teh poslov.
53. člen
(prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj)
Prihodek, od katerega se v skladu z 68. členom tega
zakona obračunava in plačuje davčni odtegljaj, se všteva v
davčno osnovo v višini pred davčnim odtegljajem.
54. člen
(izključitev iz prihodkov)
(1) Kot prihodek se po tem poglavju zakona ne šteje:
1. dividenda, kot je določena v III.6.2. poglavju tega zakona,
2. obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju 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. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega
deleža, kot je določen v III.6.2. poglavju tega zakona ali na
podlagi odsvojitve investicijskih kuponov.
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(2) Prihodki iz prvega odstavka tega člena se štejejo kot dohodek iz kapitala, kot je določen v III.6. poglavju tega zakona.
(3) Odhodki, nastali v zvezi z doseganjem prihodkov iz
prvega odstavka tega člena, se ne priznajo.
55. člen
(davki)
Kot odhodek se ne priznajo:
1. davki, ki jih je plačal zavezanec kot fizična oseba in
niso povezani z opravljanjem dejavnosti (na primer davek od
premoženja, davek na dediščine in darila),
2. dohodnina po tem zakonu,
3. davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost,
4. samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o samoprispevku.
56. člen
(obvezni prispevki za socialno varnost)
(1) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo
na socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju 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.
57. člen
(delno priznani odhodki)
Stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca po tem
poglavju, se priznajo pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi
44. 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.
58. člen
(posebnosti določanja davčne osnove pri kmetijski dejavnosti
iz drugega odstavka 47. člena)
(1) Za prenehanje opravljanja dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega zakona se ne šteje:
1. določitev novega nosilca dejavnosti, če se kot nosilec
dejavnosti določi drug član kmečkega gospodinjstva,
2. potek roka iz 3. točke drugega odstavka 47. člena tega
zakona, tudi ob odločitvi, da se v prihodnje dohodek iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ne bo obravnaval
kot dohodek iz dejavnosti.
(2) Za potrebe ugotavljanja davčne osnove se:
1. sredstva, ki so v lasti ali v finančnem najemu člana
kmečkega gospodinjstva, in se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, štejejo, kot da so v lasti ali v finančnem najemu nosilca
dejavnosti;
2. pravice in obveznosti, ki jih je pridobil oziroma prevzel
član kmečkega gospodinjstva v zvezi z opravljanjem dejavnosti, štejejo, kot da jih je pridobil oziroma prevzel nosilec
dejavnosti.
(3) Kot odhodek se v skladu s prvim in drugim odstavkom
56. člena tega zakona priznajo tudi obvezni prispevki za socialno varnost članov kmečkega gospodinjstva.
59. člen
(normirani odhodki)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega
in četrtega odstavka 48. člena tega zakona, se upoštevajo
normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov.
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(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju
davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona doseže z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima veljavno
pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije,
upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega,
četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena tega zakona
doseže z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, upoštevajo normirani odhodki v višini 70%
ustvarjenih prihodkov.
60. 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 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, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena tega zakona.
61. člen
(olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 20% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj
v davčnem letu, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja po tem odstavku so vlaganja v:
1. notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalne-razvojne
dejavnosti zavezanca;
2. nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo
druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge
javne ali zasebne raziskovalne organizacije). Ne glede na prvi
stavek tega odstavka, lahko zavezanec uveljavlja znižanje
davčne osnove v višini 30% zneska, ki predstavlja vlaganja v
raziskave in razvoj v skladu s tem odstavkom, če ima sedež
in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto
domači proizvod na prebivalca nižji od povprečja države do
15%, in v višini 40% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave
in razvoj v skladu s tem odstavkom, če ima sedež in opravlja
svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači
proizvod na prebivalca nižji od povprečja države za več kot
15% (v nadaljnjem besedilu: regijska olajšava). Vlada z uredbo
določi shemo za izvajanje regijske olajšave. Pri ugotavljanju
zneska, za katerega zavezanec lahko znižuje davčno osnovo
v skladu s tem odstavkom, se upoštevajo zneski za vlaganja
po tem odstavku, v skladu z določbami tega zakona o določanju davčne osnove. Pri razmerjih s povezanimi osebami
se upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona
o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi
osebami. Vlaganja v raziskave in razvoj po tem odstavku mora
zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu/programu.
(2) Zavezanec lahko za neizkoriščen del davčne olajšave
po tem členu v davčnem letu znižuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih letih.
(3) Pri znižanju davčne osnove na račun neizkoriščenega
dela davčne olajšave iz preteklih davčnih let se davčna osnova
najprej zniža za neizkoriščeni del davčne olajšave starejšega
datuma.
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(4) Neizkoriščeni del davčne olajšave po tem členu se
ob prenehanju opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji
iz četrtega in devetega odstavka 51. člena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo
oziroma prevzemno pravno osebo. Šteje se, da je olajšavo
prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.
(5) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja
po prvem odstavku tega člena v delu, ki so financirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če
imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.
(6) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše
izvajanje tega člena.
62. člen
(olajšava za zaposlovanje)
(1) Zavezanec, ki zaposluje invalida po zakonu, ki ureja
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 50% izplačane plače te
osebe, zavezanec, ki zaposluje invalida s 100% telesno okvaro
ali gluho osebo, pa v višini 70% izplačane plače te osebe.
(2) Zavezanec, ki zaposluje invalide iz prvega 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 odstavku tega člena.
63. člen
(olajšava za zavezanca invalida)
Zavezanec, ki je invalid 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.
64. 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.
65. 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. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 69/06), 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 drugi 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
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kot 2.390 eurov letno. Glede uskladitve premije in načina
objave usklajenih zneskov premije, se uporablja 118. člen
tega zakona.
66. člen
(olajšava za donacije)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za
znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske,
socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne
namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in
rezidentom drugih držav članic EU, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki
so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza
0,3% obdavčenega prihodka zavezanca v davčnem letu.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja, poleg znižanja davčne
osnove po prvem odstavku tega člena, dodatno znižanje davčne osnove do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka
zavezanca v davčnem letu, za znesek izplačil v denarju in v
naravi za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene in sicer
le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom drugih
držav članic EU, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se nahajajo izven držav članic EU, ki so po posebnih
predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot
nepridobitnih dejavnosti.
(3) Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam,
vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni
plači na zaposlenega pri zavezancu.
(4) Za znesek, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka
zavezanca v davčnem letu iz prvega odstavka tega člena, in
za znesek, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka zavezanca
v davčnem letu iz drugega odstavka tega člena, in za znesek,
ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri
zavezancu iz tretjega odstavka tega člena, se šteje znesek
vseh izplačil v celotnem davčnem letu.
(5) Zavezanec lahko za znesek, ki presega znesek znižanja davčne osnove po tem členu za namene in izplačila po
drugem odstavku tega člena, znižuje davčno osnovo v naslednjih treh davčnih letih skupaj z znižanjem davčne osnove za
te namene za tekoče davčno leto, vendar skupaj ne več, kot je
določeno v prvem in drugem odstavku tega člena, in največ v
višini davčne osnove.
(6) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za donacije v
skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena tudi če gre za
izplačila v države članice Evropskega gospodarskega prostora
(v nadaljnjem besedilu: EGP), ki hkrati niso države članice
EU.
(7) Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek tega člena
davčnih olajšav ni mogoče uveljavljati za izplačila v države, s
katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala
spremljanje teh izplačil. Sklep o določitvi seznama držav objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike
Slovenije.
66.a člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 30% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena
dolgoročna sredstva v davčnem letu vlaganja.
(2) Za opremo iz prejšnjega odstavka se ne štejejo:
1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške
opreme, in
2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni
ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon
in razen tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj
emisijskim zahtevam EURO VI.
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(3) Za neopredmetena dolgoročna sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo dobro ime in usredstveni stroški
naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva.
(4) V primeru finančnega najema lahko znižanje davčne
osnove po prvem odstavku tega člena uveljavlja zavezanec, ki
opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo pridobi
na podlagi finančnega najema.
(5) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih
petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme
presegati davčne osnove.
(6) Če zavezanec, novi zasebnik oziroma nova pravna
oseba oziroma prevzemna pravna oseba proda oziroma odtuji
opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu prej kot v treh letih
po letu vlaganja po tem členu, oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb, če je to krajše od treh let, 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 opreme oziroma neopredmetenega
dolgoročnega sredstva.
(7) Za odtujitev po šestem odstavku tega člena se šteje
tudi izguba pravice do uporabe opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva v primeru finančnega najema, prenos opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva
iz podjetja v gospodinjstvo ter tudi odtujitev opreme oziroma
neopredmetenega dolgoročnega sredstva, kot je določena s
prvim odstavkom 51. člena tega zakona.
(8) Neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu se ob
prenehanju opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz
četrtega in devetega odstavka 51. člena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo
oziroma prevzemno pravno osebo. Šteje se, da je olajšavo
prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.
(9) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije
po tem členu v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo
nepovratnih sredstev.
67. člen
(omejitve v zvezi z olajšavami)
(1) Določbe 61. do 66.a člena tega zakona se ne uporabljajo za zavezanca, kateremu se davčna osnova ugotavlja v
skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena
tega zakona.
(2) Davčne olajšave iz 61. do 66.a člena tega zakona,
vključno s prenosom neizkoriščenega dela olajšave za vlaganja
v raziskave in razvoj in neizkoriščenega dela olajšave za investiranje, se priznajo skupaj največ do višine davčne osnove.
68. 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 dosega v okviru opravljanja dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. Davčni odtegljaj
se izračunava, odteguje in plačuje od posameznega plačila,
zmanjšanega za normirane stroške v višini, določeni v prvem
odstavku 59. člena tega zakona, po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.
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(3) Davčni odtegljaj se ne izračunava, odteguje in plačuje, če zavezanec, rezident ali nerezident, ki ima poslovno
enoto v Sloveniji, izplačevalcu dohodka predloži svojo davčno
številko.
(4) Davčni odtegljaj se odšteje od akontacije dohodnine
od dohodka iz dejavnosti, odmerjene za davčno leto v skladu
s prvim odstavkom 128. člena tega zakona.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za zavezanca,
kateremu se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena tega zakona.
4. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti
69. 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 na kmečkem gospodinjstvu.
(2) Kmečko gospodinjstvo po tem zakonu je fizična oseba
ali skupnost več fizičnih oseb, za katere se po določbah tega
poglavja šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnost, niso najeta delovna sila, imajo na dan
30. junija v davčnem letu skupno stalno ali začasno prebivališče
in so prijavljeni kot eno gospodinjstvo (v nadaljnjem besedilu:
člani gospodinjstva), ki se mu na ta dan določi skupni dohodek
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti kot:
1. dohodek od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč,
kadar imajo člani gospodinjstva skupaj v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da skupni katastrski dohodek članov
gospodinjstva presega 200 eurov;
2. dohodek od uporabe čebeljih panjev, kadar imajo člani
gospodinjstva skupaj v uporabi več kot 40 čebeljih panjev.
(3) Kot skupni katastrski dohodek se šteje katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč ter večkratnik katastrskega dohodka, upoštevanega pri določanju davčne osnove za
proizvodnjo vina.
(4) Kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost se šteje pridelava, kot je določena s predpisi o ugotavljanju
katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju nepremičnin,
je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih
zemljišč ter je ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se kot osnovna
kmetijska dejavnost ne šteje pridelava sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja in grmičevja, pridelava sadik vinske
trte in sadik hmelja, pridelava okrasnih rastlin ter intenzivna
pridelava vrtnin in zelišč.
(6) Ne glede na peti odstavek tega člena, se kot osnovna
kmetijska dejavnost šteje intenzivna pridelava vrtnin in zelišč na
prostem, na površinah, evidentiranih pod katastrsko kulturo vrt.
Kot intenzivna pridelava vrtnin in zelišč se šteje pridelava več kot
ene vrtnine ali zelišča na isti površini v posameznem letu.
(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se kot osnovna kmetijska dejavnost šteje tudi proizvodnja oljčnega olja iz
lastnega pridelka oljk s površin oljčnikov, evidentiranih pri davčnem organu, proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja s
površin vinogradov, evidentiranih pri davčnem organu, in čebelarstvo, vezano na panje, evidentirane v registru čebelnjakov.
(8) Šteje se, da v okviru kmečkega gospodinjstva opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost člani
kmečkega gospodinjstva, ki so na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, vpisani v zemljiški knjigi oziroma
zemljiškem katastru kot lastniki, zakupniki ali imetniki pravice
uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča (v nadaljevanju:
zemljišča) na podlagi drugega pravnega naslova.
(9) Če zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, se lahko za namene tega
zakona ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.
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(10) Šteje se, da osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost opravlja tudi fizična oseba, ki je kot lastnik ali
uporabnik panjev na dan 30. junija leta, za katero se dohodek
ugotavlja, evidentirana v registru čebelnjakov.
70. člen
(dohodki, ki se vštevajo v dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti)
Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti se štejejo potencialni tržni dohodki od pridelave na
zemljiščih oziroma v panjih in drugi dohodki, ki so plačila iz
naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova
državnih pomoči, prejeta v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.
71. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova od dohodkov iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti je za pridelavo na zemljiščih katastrski dohodek, ki vključuje tudi druge dohodke, pripisane zemljiščem, kot je ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega
dohodka na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je davčna osnova
od potencialnih tržnih dohodkov iz 70. člena tega zakona za
proizvodnjo vina iz lastnega pridelka grozdja katastrski dohodek vinograda, katerega pridelek se porabi za pridelavo vina,
povečan za dvakrat. Za proizvodnjo vina, vezano na površine
vinogradov izven Slovenije, se za določitev davčne osnove upošteva povprečni katastrski dohodek vinogradov, ki jih uporabljajo
člani kmečkega gospodinjstva v Sloveniji. Če člani kmečkega
gospodinjstva ne uporabljajo vinogradov v Sloveniji, se upošteva
povprečni katastrski dohodek vinogradov v katastrski občini, ki
je krajevno najbližje vinogradom izven Slovenije.
(3) Davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov iz
70. člena tega zakona je za pridelavo v panjih 70% pavšalne
ocene dohodka na panj, ki vključuje tudi druge dohodke, pripisane panjem, kot je ugotovljena po predpisih o ugotavljanju
katastrskega dohodka.
72. 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, ali delež, ki ga ima v uporabi v agrarni
skupnosti.
(3) Pavšalna davčna osnova za panj se pripiše uporabniku panja.
(4) Davčna osnova od dohodkov od proizvodnje vina se
pripiše posameznemu zavezancu, članu gospodinjstva, ki ima
pravico uporabljati vinograd.
73. člen
(oprostitve)
(1) Ne glede na prvi odstavek 71. 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,
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6. na katerih so neodmerjene planinske poti,
7. na katerih so objekti za potrebe zaščite in reševanja
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
8. ki ležijo v obmejnem pasu in nad ali pod visokonapetostnimi daljnovodi in drugimi vodi, če je izkoriščanje v kmetijske
namene onemogočeno,
9. na katerih so evidentirana vojna grobišča,
10. ki jih zavezanec odda skladno s predpisi o preživninskem varstvu kmetov,
11. ki jih na podlagi odločbe državnega organa o razlastitvi
ali pogodbe, ki nadomešča razlastitev, ni mogoče uporabljati,
12. ki jih je zavezanec z odločbo o denacionalizaciji dobil
v last, ne pa tudi v posest,
13. za katera je bilo skladno s predpisi izdano dovoljenje
za gradnjo,
14. ki so dana v zakup, za dobo, navedeno v zakupni
pogodbi,
15. ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen v III.3. poglavju tega zakona,
16. ki so bila neuporabna ali slabše kakovosti, pa so z
vlaganji postala uporabna ali bolj rodovitna, za obdobje treh let,
z uveljavitvijo v prvem letu po usposobitvi ali izboljšanju,
17. 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,
18. ki se pogozdijo, za obdobje 30 let, z uveljavitvijo v
prvem letu po pogozditvi,
19. na katerih so objekti posebnega pomena za obrambo
ali ležijo v varnostnem območju takega objekta in se zanje
predpiše ukrep varovanja.
(2) Ne glede na tretji odstavek 71. člena tega zakona, se
v davčno osnovo od pavšalne ocene dohodka na panj na zahtevo zavezanca ne všteva pavšalna ocena dohodka na panj za
panje, ki se uporabljajo za doseganje dohodka, kot je določen
v III.3. poglavju tega zakona.
73.a člen
(olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko
in osnovno gozdarsko dejavnost)
(1) Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganje sredstev
članov gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti v osnovna
sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali
agrarne skupnosti, se v davčnem letu vlaganja prizna olajšava
v višini 30% vloženega zneska.
(2) Olajšave za investicije po tem členu se v delu, ki
so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna
EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne
priznajo.
(3) Za vlaganje iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo vlaganja v:
1. nakup zemljišč,
2. nakup ali gradnjo stavb,
3. nakup motornih vozil razen traktorjev in druge kmetijske
in gozdarske mehanizacije.
(4) Olajšava se priznava največ do višine davčne osnove.
Neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena lahko
zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati davčne osnove.
(5) Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu
glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu
oziroma glede na njegov pripadajoči solastniški ali sorazmerni
delež v agrarni skupnosti.
(6) V primeru odtujitve osnovnega sredstva oziroma opreme, za katero je bila uveljavljena olajšava, prej kot v treh letih
po letu vlaganja, se znesek davčne osnove v letu odtujitve
poveča za znesek izkoriščene olajšave, morebitnega neizkoriščenega dela olajšave pa v naslednjih letih po odtujitvi ni
mogoče uveljaviti.
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5. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
in iz prenosa premoženjske pravice
74. člen
(dohodek)
(1) Dohodek po tem poglavju vključuje:
1. dohodek iz oddajanja premoženja v najem in
2. dohodek iz prenosa premoženjske pravice.
(2) Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju tega zakona.
5.1. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
75. člen
(dohodek iz oddajanja premoženja v najem)
(1) Dohodek iz oddajanja premoženja v najem po tem
poglavju 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 ali ima nekdo drug pravico, da od njega
zahteva opustitev določenih dejanj, ki bi jih imel sicer pravico
izvrševati na svojem premoženju, 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.
76. 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 42 eurov.
77. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dohodek iz oddajanja premoženja v
najem, zmanjšan za normirane stroške v višini 40% od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko zavezanec namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške
vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (v nadaljnjem besedilu: dejanski stroški vzdrževanja), če
jih v času oddajanja premoženja v najem za navedeno premoženje plačuje sam. Dejanski stroški vzdrževanja se priznajo na
podlagi računov.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je
davčna osnova od dohodka, ki ga zavezanec doseže z oddajanjem kmetijskega ali gozdnega zemljišča v najem, dosežen
dohodek.
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(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek 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.
(5) 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.
(6) Zavezanec lahko kot dejanske stroške vzdrževanja
iz drugega odstavka tega člena uveljavlja tudi dejansko porabljena sredstva rezervnega sklada za vzdrževanje večstanovanjske stavbe. Zavezancu se prizna znesek njemu pripisanih
porabljenih sredstev rezervnega sklada, ki so bila vplačana
v zvezi z nepremičnino, oddano v najem, in sicer na podlagi
obvestila upravnika, ki nastale stroške vzdrževanja porazdeli
med etažne lastnike po vnaprej določenih kriterijih in sestavi
razdelilnik oziroma obračun teh stroškov.
5.2. Dohodek iz prenosa premoženjske pravice
78. člen
(dohodek iz prenosa premoženjske pravice)
(1) Dohodek iz prenosa premoženjske pravice po tem
poglavju 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 njen prenos prejme določeno nadomestilo.
(2) Kot dohodek iz prenosa premoženjske pravice se po
tem poglavju 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.
79. 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.
6. Dohodek iz kapitala
80. člen
(dohodek)
(1) Dohodek iz kapitala po tem poglavju vključuje:
1. obresti,
2. dividende, in
3. dobiček iz kapitala.
(2) Določbe tega poglavja ne vplivajo na davčno obveznost zavezanca po III.3. poglavju tega zakona, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
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6.1. Obresti
81. člen
(obresti)
(1) Obresti po tem poglavju 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,
dohodek iz življenjskega zavarovanja ter dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada
v obliki obresti.
(2) Kot obresti se po tem poglavju 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.
(3) Za dohodek iz življenjskega zavarovanja iz prvega
odstavka tega člena se šteje tudi dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu,
ki ni vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega
pokojninskega zavarovanja.
(4) Za dolžniške vrednostne papirje iz prvega odstavka
tega člena se štejejo tudi zamenljivi dolžniški vrednostni papirji.
82. 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;
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 najmanj petih
let, razen obresti pri odstopu od te varčevalne pogodbe;
6. 50% zneska obresti na obveznice, ki jih je upravičenec
prejel kot odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo. Če je upravičenec po navedenem zakonu mrtev ali
razglašen za mrtvega pred dnem pravnomočnosti odločbe o
denacionalizaciji, se za upravičenca štejejo njegovi dediči, ki
jim je Slovenski odškodninski sklad oziroma Slovenska odškodninska družba izročila obveznice na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju. Za namene izvajanja navedene oprostitve
je zavezanec, ki razpolaga hkrati z obveznicami, ki jih je pridobil
kot upravičenec po navedeni točki ter na drug način, dolžan
voditi evidenco zalog obveznic. Zaloge se vodijo po metodi
zaporednih cen (FIFO);
7. obresti od vplačil etažnih lastnikov v rezervni sklad, ki se
vodijo na posebnem transakcijskem računu rezervnega sklada in
jih upravnik nalaga v skladu s Stanovanjskim zakonom.
83. člen
(splošno o davčni osnovi)
Davčna osnova so dosežene obresti, če ni s tem zakonom drugače določeno.
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84. člen

(davčna osnova v primeru dolgoročno vezanih denarnih
sredstev in dolgoročnega varčevanja
pri bankah in hranilnicah)
Ne glede na 83. člen 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.
85. člen
(davčna osnova od dohodka iz finančnega najema)
(1) Davčna osnova od dohodka iz finančnega najema je
del plačila finančnega najemojemalca finančnemu najemodajalcu, ki ne predstavlja vračila glavnice.
(2) Če po pogodbi o finančnem najemu lastninska pravica
po izteku pogodbeno dogovorjenega obdobja ne preide na
najemnika, se dohodek, ki predstavlja vračilo glavnice, v letu,
ko izteče pogodba o finančnem najemu, obdavči kot dohodek
iz oddajanja premoženja v najem po III.5.1. poglavju tega
zakona.
86. 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. Če 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.
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89. 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, ki jo določi
minister, pristojen za finance, na podlagi zakona, ki ureja davek
od dohodkov pravnih oseb za potrebe določanja obresti med
povezanimi osebami.
6.2. Dividende
90. člen
(dividende)
(1) Dividende po tem poglavju 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).
(3) Kot dividenda se po tem poglavju 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 ter pripisom dobička kapitalskemu deležu družbenika.
(4) Kot dividende se po tem poglavju obdavčuje tudi:
1. prikrito izplačilo dobička, določeno v zakonu, ki ureja
davek od dohodkov pravnih oseb;
2. dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi
papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika;
3. dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve
čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov vzajemnega sklada, ki niso zajeti z 81. členom tega zakona.

87. člen

91. člen
(davčna osnova)
(1) Davčna osnova je dosežena dividenda, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(2) Davčna osnova se pri prikritem izplačilu dobička določi
na podlagi primerljive tržne cene.

(davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo
kupona za izplačilo obresti)

6.3. Dobiček iz kapitala

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona za izplačilo obresti, so dosežene obresti.
88. 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) Višina obresti iz prvega odstavka tega člena se določi
po metodi enakomernega (konstantnega) donosa.
(4) Za odkup diskontiranega dolžniškega vrednostnega
papirja iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi unovčitev
diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja.

92. člen
(dobiček iz kapitala)
Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo
kapitala.
93. člen
(kapital)
Za kapital po tem poglavju se štejejo:
1. nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v
spremenjenem ali nespremenjenem stanju;
2. vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah,
zadrugah in drugih oblikah organiziranja;
3. investicijski kuponi.
94. člen
(odsvojitev kapitala)
Za odsvojitev kapitala po tem poglavju se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala,
dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicij-
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skega kupona, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase
v primeru likvidacije vzajemnega sklada, izplačilo lastniškega
deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge
ali druge oblike organiziranja, izplačilo lastniškega deleža v
primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe,
zadruge ali druge oblike organiziranja, izstopa ali izključitve ter
drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi, če ni s tem zakonom drugače določeno.
95. člen
(neobdavčljiva odsvojitev kapitala)
Za odsvojitev kapitala po tem poglavju 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 ali po darilni pogodbi za primer smrti;
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, razen prenosa nazaj
v primeru, ko se posojeni kapital proda in vrne novo kupljeni
kapital;
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. razdelitev delnic istega izdajatelja na delnice ali združitev delnic istega izdajatelja v delnice, ki se opravi pri nespremenjenem osnovnem kapitalu izdajatelja, razen morebitnih denarnih izplačil; za delnico po tej točki se šteje tudi začasnica;
7. zamenjava prednostnih delnic z navadnimi delnicami
istega izdajatelja; morebitna denarna izplačila ob zamenjavi se
štejejo za delno odsvojitev;
8. zmanjšanje deleža v okviru zmanjšanja osnovnega
kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma
čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalske
rezerve ali umiku delnic oziroma deležev 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;
9. izplačilo deleža v dobičku družbeniku osebne družbe,
ki se odpiše od njegovega kapitalskega deleža;
10. 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;
11. prenos kapitala v postopkih prisilne izterjave obveznih
dajatev v skladu z zakoni.
96. člen
(oprostitev)
(1) Dohodnine se ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 20 letih imetništva.
(2) Dohodnine se ne plača tudi 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. Za prvo
odsvojitev se šteje tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali
deleža v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil 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 ga je imel v
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lasti ter je tam dejansko bival vsaj zadnja tri leta pred odsvojitvijo; če 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;
3. odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik 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 – pod pogojem, da so bile te delnice pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu
s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij;
4. odsvojitvi dolžniških vrednostnih papirjev;
5. odsvojitvi deleža, pridobljenega na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki povečanja osnovnega kapitala
družbe z vložki zavezanca ali ustanovitve gospodarske družbe) v družbi tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z
zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala, če je imela ta
družba status družbe tveganega kapitala skozi celotno obdobje
imetništva takega deleža zavezanca; o tem ali gre za odsvojitev
kapitala po tej točki, odloči davčni organ na podlagi priglasitve
odsvojitve pri davčnem organu.
(3) Izguba, ki jo zavezanec doseže pri odsvojitvi kapitala
iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne zmanjšuje davčne
osnove od dobička iz kapitala.
97. 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 po tem poglavju, vendar ne več, kot znaša pozitivna
davčna osnova.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko zavezanec neizkoriščeni del negativne razlike (izgube) v letu, za katero
se dohodnina odmerja, ki jo doseže pri odsvojitvi delnic ali deležev oziroma osnovnih vložkov, ki jih je pridobil pred pridobitvijo
novih delnic ali deležev oziroma osnovnih vložkov pri povečanju
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, prenaša v naslednja
davčna leta in zmanjšuje pozitivno davčno osnovo za dobiček iz
kapitala v naslednjih davčnih letih, vendar ne več, kot znaša pozitivna davčna osnova. Pri zmanjšanju davčne osnove na račun
prenesenega neizkoriščenega dela negativne razlike (izgube) se
pozitivna davčna osnova najprej zmanjša za neizkoriščeni del
negativne razlike (izgube) starejšega datuma.
(4) V primerih, ko se pozitivna davčna osnova, zmanjšana
z izgubami iz drugega in tretjega odstavka tega člena, nanaša
na različna obdobja imetništva kapitala, se dohodnina odmeri
od skupne letne pozitivne davčne osnove, ki se razdeli med
posamezna obdobja imetništva kapitala iz drugega odstavka
132. člena tega zakona upoštevaje sorazmerne deleže. Sorazmerni deleži se ugotovijo kot razmerje med pozitivno davčno
osnovo posameznega obdobja imetništva kapitala in seštevkom pozitivnih davčnih osnov posameznih obdobij imetništva
kapitala v davčnem letu.
(5) Ne glede na drugi odstavek tega člena, negativna
razlika (izguba), ki je dosežena z odsvojitvijo kapitala iz 2. in
3. točke 93. člena tega zakona, ne zmanjšuje pozitivne davčne
osnove po tem poglavju:
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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 zavezanec 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, neposredno ali posredno
pridobi istovrstni kapital.
98. 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. Če je bil kapital pridobljen po 1. točki 95. člena
tega zakona ali na podlagi darilne pogodbe, se za nabavno
vrednost kapitala v času pridobitve šteje vrednost, od katere
je bil odmerjen davek na dediščine in darila, če davek ni bil
odmerjen, pa primerljiva tržna cena 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 43. 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 ali povečani delež
oziroma osnovni vložek pri povečanju osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, se šteje, da je nabavna vrednost tako pridobljene delnice ali pridobljenega povečanega deleža oziroma
osnovnega vložka enaka nič.
(5) Kadar zavezanec pridobi kapital s prenosom sredstev
iz podjetja zavezanca v svoje gospodinjstvo ali s prenehanjem
opravljanja dejavnosti, se za nabavno vrednost prenesenega
sredstva šteje primerljiva tržna cena sredstva na dan prenosa
oziroma na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
(6) Kadar se zavezančev kapitalski delež v osebni družbi
poveča zaradi pripisa dobička kapitalskemu deležu, se za
nabavno vrednost tako povečanega dela deleža šteje znesek
pripisanega dobička po plačilu dohodnine.
(7) 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 in davka na promet
nepremičnin, ki ga je plačal zavezanec ob pridobitvi kapitala;
3. 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;
stroški cenitve se priznajo v višini dejanskih stroškov, vendar
ne več kot 188 eurov;
4. normirani stroški, povezani s pridobitvijo kapitala, v
višini 1% od nabavne vrednosti kapitala.
(8) Nabavna vrednost in stroški v tuji valuti iz prvega
odstavka tega člena se preračunajo v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preračun se opravi po tečaju, ki velja na
dan pridobitve kapitala oziroma na dan nastanka stroškov.
99. 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

Uradni list Republike Slovenije
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 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. 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; stroški
cenitve nepremičnine se priznajo v višini dejanskih stroškov,
vendar ne več kot 188 eurov;
3. normirane stroške, povezane z odsvojitvijo kapitala, v
višini 1% od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, brez upoštevanja
stroškov iz 2. točke tega odstavka.
(3) Vrednost kapitala ob odsvojitvi in stroški iz drugega
odstavka tega člena v tuji valuti se preračunajo v eure po
tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenija. Preračun se opravi
po tečaju, ki velja na dan odsvojitve kapitala oziroma na dan
nastanka stroškov.
100. člen
(odlog ugotavljanja davčne obveznosti)
(1) Kadar zavezanec odsvoji 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,
vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi;
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. zamenjavi investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med
podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu, ki ga upravlja
družba za upravljanje, ki je rezident Slovenije po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali rezident druge države
članice EU, če družba za upravljanje zagotovi ustrezen način
sledljivosti prehodov med podskladi.
(3) O tem ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odstavka tega člena, odloči davčni organ na podlagi priglasitve
odsvojitve kapitala pri davčnem organu, če je tako določeno z
zakonom, ki ureja davčni postopek.
(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. ali 3. točke
drugega odstavka tega člena.
(5) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot
čas pridobitve s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega kapitala šteje:
1. v primeru ko zavezančev zakonec ali otrok pridobi kapital z obdaritvijo – datum, ko je darovalec pridobil kapital;
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 – datum, ko so bili zamenjani deleži
pridobljeni;
3. v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada
za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja
med podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu – datum,
ko so bili prvi zamenjani investicijski kuponi pridobljeni.
(6) Kadar se ugotavljanje davčne osnove odloži, se kot
nabavna vrednost s podaritvijo ali zamenjavo pridobljenega
kapitala šteje:
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1. v primeru ko zavezančev zakonec ali otrok 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;
3. v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada
za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja
med podskladi pri istem krovnem vzajemnem skladu – nabavna vrednost prvih zamenjanih investicijskih kuponov v času
njihove pridobitve.
(7) Za otroka po tem členu se šteje lasten otrok, posvojenec in pastorek.

(2) Ne glede na prvi odstavek 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.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko zavezanec vodi evidenco zalog investicijskih kuponov istega vzajemnega sklada ločeno po posameznih razredih kuponov.

101. člen

105. člen

(čas pridobitve kapitala)
(1) Za čas pridobitve kapitala se šteje datum sklenitve
pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega
organa, na podlagi katerih 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.
(4) Kadar je zavezanec kapital pridobil kot ena od oseb, ki
imajo solastninsko pravico na kapitalu ali imajo na njem skupno
lastnino, in se tak kapital pozneje razdeli, se za čas pridobitve
kapitala, ki mu pripade na podlagi delitve, šteje čas, ko je na
kapitalu pridobil solastninsko pravico oziroma ko je kapital
pridobil v skupno lastnino. Če zavezanec ob razdelitvi prejme
kapital v obsegu, ki presega del, ki bi mu pripadal iz solastništva ali skupne lastnine, se za čas pridobitve presežnega dela
šteje čas razdelitve.
(5) Kadar je zavezanec kapital pridobil na način iz petega
odstavka 98. člena tega zakona se za čas pridobitve šteje čas
prenosa sredstev iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo oziroma čas prenehanja opravljanja dejavnosti.
102. člen
(čas odsvojitve kapitala)
Za čas odsvojitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti
sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na
podlagi katerih je fizična oseba odsvojila kapital. V primeru
prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter pri zmanjšanju osnovnega kapitala, se za čas
odsvojitve kapitala šteje datum sklepa organa o prenehanju
oziroma sklepa organa o zmanjšanju osnovnega kapitala. V
primeru izstopa ali izključitve se za čas odsvojitve šteje datum
vpisa učinka izstopa ali izključitve v register. V drugih primerih
odsvojitve se za čas odsvojitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil.
103. člen
(vodenje evidenc zalog kapitala)
(1) Zavezanec je dolžan voditi evidenco zalog istovrstnega kapitala iz 2. in 3. točke 93. člena tega zakona. Zaloge
takega kapitala se vodijo po metodi zaporednih cen (FIFO).

104. 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.
7. Drugi dohodki
(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
18. člena tega zakona.
(2) Za druge dohodke po tem zakonu se ne štejejo dohodki iz 19. do vključno 32. člena tega zakona in 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. družinske invalidnine in družinski dodatek po zakonu
o vojnih invalidih;
7. nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice in drugi dohodki, doseženi s prenosom oziroma
odstopom pravice na premoženju, ki je prenosljiva in katere
vrednost je mogoče izraziti v denarju;
8. aro, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in ki
je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodbe, razen are, ki jo zavezanec zadrži v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kot je določena
v 46. členu tega zakona;
9. 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;
10. vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na
podlagi lastniškega deleža iz 90. člena tega zakona 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, ki se ne šteje za dohodek po III.6.2.
poglavju tega zakona;
11. 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 oddajanja
premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter za
dohodek iz kapitala in ni dohodek, ki se ne šteje za dohodek po
tem zakonu oziroma ni dohodek, oproščen plačila dohodnine
po tem zakonu.
106. 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 za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent
za poln učni ali študijski čas, za študij v Sloveniji do višine
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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 se smiselno upoštevajo določbe
2. točke tretjega odstavka 39. člena ter 3. in 4. točke prvega
odstavka 44. 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.
107. člen
(oprostitev)
Ne glede na 105. člen tega zakona, se dohodnine ne
plačuje od:
1. nagrade in priznanja za izjemne dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem ali socialnem področju, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:
– jih izplača država, samoupravna lokalna skupnost 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 dokumentiranih stroškov prevoza, nočitve in dnevnice, kadar je izplačilo opravljeno
fizični osebi, ki:
– jo napoti ali pozove državni ali drug organ 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;
– prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje v dejavnostih društev in njihovih zvez (za sodelovanje
se šteje tudi delovanje v organih 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 le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila stroškov v predpisu
vlade iz 44. člena tega zakona;
3. prejemkov, namenjenih pokritju stroškov dnevnice in
prevoza, kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi
imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi
predpisov o volitvah in v zvezi s tem prejme le povračilo navedenih stroškov pod pogoji in do višin, ki so določeni za povračila
stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona;
4. dnevnih povračil stroškov po pravilih EU, kadar je
izplačilo opravljeni fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja, in v zvezi s tem prejme le
navedene prejemke;
5. 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 pod pogoji in do višin, ki so določeni za
povračila stroškov v predpisu vlade iz 44. člena tega zakona;
6. 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 z 352. in
353. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo in
69/06) v enkratnem znesku prenesejo izplačevalcu pokojnine
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v imenu in za račun zavarovanca, ki sklene zavarovanje, po
katerem zavarovanec pridobi pravico do doživljenjske mesečne
pokojninske rente;
7. 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. 104/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 69/06);
8. družinske invalidnine in družinskega dodatka po zakonu o vojnih invalidih, ki jih prejmejo družinski člani osebe, ki
je padla, umrla ali je bila pogrešana pri opravljanju vojaških ali
drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo (1991) ali osebe,
ki je izgubila življenje, umrla ali bila pogrešana zaradi dogodkov
ob vojaški agresiji na Republiko Slovenijo (1991) in družinski
člani osebe, ki je na tej podlagi uveljavila status vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne, po njeni smrti.
108. 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 42 eurov oziroma če skupna
vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 eurov.
(3) 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 42 eurov.
IV. LETNA DAVČNA OSNOVA IN DAVČNE OLAJŠAVE
1. Letna davčna osnova
109. člen
(letna davčna osnova rezidenta)
(1) Letna davčna osnova od dohodkov rezidenta, pridobljenih v davčnem letu, je vsota davčnih osnov od dohodka iz
zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice ter
drugih dohodkov, 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
48. člena tega zakona, se zmanjša za obvezne prispevke za
socialno varnost, določene v 56. členu tega zakona, vendar
največ do višine vsote davčnih osnov.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se letna
davčna osnova od dohodkov iz dejavnosti iz drugega odstavka
47. člena tega zakona, ugotovljena kot vsota davčnih osnov,
ugotovljenih na način, kot je določen v šestem in sedmem
odstavku 48. člena tega zakona, zmanjša tudi za obvezne prispevke za socialno varnost članov kmečkega gospodinjstva, ki
se plačujejo iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se letna
davčna osnova od dohodkov iz kmetijske in dopolnilne dejavnosti zmanjša za obvezne prispevke za socialno varnost, ki se
nanašajo na socialno varnost zavezanca, ki opravlja kmetijsko
ali dopolnilno dejavnost na kmetiji, in jih plačuje kot kmet oziroma član kmečkega gospodarstva, v skladu s predpisi, v višini
razlike med obveznimi prispevki za socialno varnost, ki jih zavezanec plačuje iz naslova opravljanja kmetijske in dopolnilne
dejavnosti in delom obveznih prispevkov za socialno varnost iz
tega naslova, ki so upoštevani pri izračunu davčne osnove od
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Zavezancem, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodkov iz kmetijske
in dopolnilne dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in
odhodkov, se razlika iz prvega stavka tega odstavka prizna v
obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
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(5) Na letni ravni ugotovljena vsota davčnih osnov, ugotovljenih na način, kot je določen v 71. členu tega zakona,
vključno z oprostitvami iz 73. 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, za pristojbine,
uvedene s predpisi o gozdovih in za stroške delovanja in
vzdrževanja osuševalnih in namakalnih sistemov, določene na
podlagi predpisov o kmetijskih zemljiščih.
(6) Če je na letni ravni ugotovljena davčna osnova iz
71. člena tega zakona negativna, se šteje, da je davčna osnova
enaka nič.
(7) Letna davčna osnova se ob izpolnjevanju pogojev iz
116. člena tega zakona lahko ugotavlja tudi za rezidente držav
članic EU oziroma EGP.
110. člen
(upoštevanje oproščenega dohodka pri izračunu
dohodnine od drugih dohodkov rezidenta)
(1) 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) V dohodek iz prvega odstavka tega člena se ne všteva
dohodek iz kapitala.
2. Davčne olajšave
111. člen
(splošna olajšava)
(1) Vsakemu rezidentu se prizna zmanjšanje letne davčne
osnove v višini 2.800 eurov letno, pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana.
(2) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka
iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter
drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero
se odmerja dohodnina, ne presega 10.200 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3.019,83 eurov letno.
(3) Poleg olajšave, določene v prvem odstavku tega člena, se rezidentu, katerega skupni dohodek iz naslova dohodka
iz zaposlitve, dohodka iz dejavnosti, dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka iz oddajanja
premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter
drugih dohodkov – razen dohodka, ki je oproščen plačila dohodnine oziroma se ne všteva v davčno osnovo – v letu, za katero
se odmerja dohodnina, presega 10.200 eurov in ne presega
11.800 eurov, prizna zmanjšanje letne davčne osnove v višini
1.000 eurov letno.
(4) Za dohodek iz dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se šteje dobiček, v katerem niso upoštevani
obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in
povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih.
(5) Glede uskladitve in načina objave zneskov skupnega
dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku tega
člena, se uporablja 118. člen tega zakona.
112. člen
(osebne olajšave)
(1) Rezidentu, invalidu s 100% telesno okvaro, se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 14.971 eurov 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 upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.
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(2) Rezidentu po dopolnjenem 65. letu starosti se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1205 eurov letno.
(3) Rezidentu, prejemniku pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna zmanjšanje
dohodnine v višini 13,5% 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 13,5% odmerjenega
nadomestila. Za nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja se ne šteje nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, ki ga izplačuje delodajalec v skladu z
397. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 69/06).
(5) Rezidentu, prejemniku priznavalnine po zakonu o
republiških priznavalninah in zakonu o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture, se prizna zmanjšanje dohodnine
v višini 13,5% 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.
113. člen
(posebna osebna olajšava)
(1) 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 25.000
eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se
odmerja dohodnina.
(2) 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 25.000
eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se
odmerja dohodnina.
(3) Rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
študenta, se do dopolnjenega 26. leta starosti prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali
občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije
ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja
dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu
s predpisi s področja zaposlovanja, v znesku, ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona. 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.
(4) Rezidentu, ki samostojno opravlja poklic športnika
in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, 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 25.000
eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se
odmerja dohodnina.
(5) Rezidentu – čezmejnemu delovnemu migrantu, ki
od delodajalca, ki ni rezident Slovenije, prejme dohodek iz
delovnega razmerja za zaposlitev, opravljeno v tujini, se prizna
zmanjšanje davčne osnove od tega dohodka v višini 7.000
eurov letno. Čezmejni delovni migrant je zavezanec, ki zaradi
opravljanja dela v tujini odhaja v tujino in se dnevno ali najmanj
enkrat tedensko vrača v Slovenijo.
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114. člen
(posebna olajšava)

(1) Rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna
zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša:
1. za prvega vzdrževanega otroka 2.066 eurov letno,
ali
2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo 7.486 eurov letno;
3. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
2.066 eurov 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 180 eurov,
2. za tretjega vzdrževanega otroka za 1.680 eurov,
3. za četrtega vzdrževanega otroka za 3.180 eurov,
4. za petega vzdrževanega otroka za 4.680 eurov,
5. za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za
1.500 eurov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
(3) Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo iz
2. točke prvega odstavka tega člena se šteje otrok, ki:
1. ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih,
2. ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali
3. je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb za delo nezmožen.
(4) Olajšava, določena v 2. točki prvega odstavka tega
člena, se prizna za otroka do dopolnjenega 18. leta starosti,
za starejšega otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do
enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Olajšava se
prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo šolanje
na visoki stopnji pet ali šest let, ali če otrok zaradi daljše
bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem roku.
Priznavanje olajšave se v navedenih primerih podaljša za
toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih razlogov
podaljšalo.
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena, se olajšava,
določena v 2. točki prvega odstavka tega člena, za otroka, ki
je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, prizna ne glede na
njegovo starost.
(6) 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.
(7) Olajšava, določena v 2. točki prvega odstavka tega
člena, 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 primeru, da ima zavezanec pravico do dodatka za
nego otroka, se olajšava prizna za dobo, za katero mu center
za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko
varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka
za nego otroka.
(8) 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, odločba Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ali odločba centra za socialno delo
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v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb.
(9) Če zavezanec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznanje olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec
takega člana dejansko preživljal.
(10) Za istega vzdrževanega družinskega člana se v
davčnem letu prizna posebna olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine
olajšave.
(11) 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.
(12) 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.
115. člen
(vzdrževani družinski člani)
(1) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti, nima
lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od višine
posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. 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 lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo
vsi dohodki po tem zakonu.
(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,
– ni zaposlen,
– ne opravlja dejavnosti, in
– nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši
od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega
člana, določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega
zakona. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi
dohodki po tem zakonu, razen družinske pokojnine, dohodka
za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice
pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, štipendije in dohodki otroka, oproščeni plačila dohodnine
po 22. in 29. členu tega zakona.
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
šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za
dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.
(4) Za vzdrževanega družinskega člana se šteje 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 dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana,
določene v 3. točki prvega odstavka 114. člena tega zakona.
Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki
po tem zakonu.
(5) Ne glede na tretji in četrti odstavek tega člena, se
otrok, ki ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, šteje
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za vzdrževanega družinskega člana za obdobje, v katerem
ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena, se za vzdrževanega družinskega člana šteje tudi otrok, ki ima pravico
do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, po 26. letu starosti
pa, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali
če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja
v predpisanem roku. Obdobje, v katerem se otrok šteje za
vzdrževanega družinskega člana, se v navedenih primerih
podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi navedenih
razlogov podaljšalo.
(7) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega
člena, se otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen, šteje
za vzdrževanega družinskega člana ne glede na njegovo
starost.
(8) 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 druga oseba, če zavezanec zanjo skrbi na podlagi
sodbe sodišča.
(9) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se
štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo
lastnih dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana,
določene v 3. točki prvega odstavka 114. 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. Za lastne dohodke iz
prejšnjega stavka se štejejo vsi dohodki po tem zakonu.
(10) Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca,
katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član kmečkega
gospodinjstva, če sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih
dohodkov za preživljanje oziroma so ti manjši od posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana, določene v 3.
točki prvega odstavka 114. 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.
Za otroka po tem odstavku se šteje otrok, kot je določen v
drugem do osmem odstavku tega člena. Za lastne dohodke
iz prvega stavka tega člena se štejejo vsi dohodki po tem
zakonu.
(11) Za vzdrževanega družinskega člana po tem členu
se šteje oseba, ki izpolnjuje v prejšnjih odstavkih 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, ki omogoča
izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.
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dohodke, lahko uveljavlja olajšave, določene v 111., 112. in
114. členu tega zakona, če z dokazili dokaže, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njenega
celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so v državi njenega rezidentstva dohodki, doseženi
v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.
117. 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 drugi 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 2.390 eurov letno. Glede uskladitve premije
in načina objave usklajenih zneskov premije, se uporablja
118. člen tega zakona.
(2) 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.
(3) Če v primeru iz drugega odstavka tega člena skupni
znesek vplačanih premij presega znesek iz prvega odstavka
tega člena, lahko zavezanec uveljavlja olajšavo samo od tistega dela vplačane premije, ki je enaka razliki med zneskom
iz prvega odstavka tega člena in premijo, ki jo je zanj vplačal
delodajalec.
(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi kadar
je zavezanec istočasno vključen v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in v pokojninski načrt individualnega
zavarovanja.
118. člen
(uskladitev olajšav)
(1) Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in drugemu odstavku 112. člena, petem odstavku 113. člena, prvem in
drugem odstavku 114. člena ter v prvem odstavku 117. 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 določi minister,
pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za
naslednje leto.
3. Odmera dohodnine
119. člen
(odmera dohodnine)
(1) Letna davčna osnova iz 109. člena tega zakona,
zmanjšana za zneske olajšav iz 111. člena, prvega in drugega
odstavka 112. člena, 113. člena, prvega in drugega odstavka
114. člena in 117. člena tega zakona, je neto letna davčna
osnova.
(2) Dohodnina se odmeri od neto letne davčne osnove
po stopnjah iz 122. člena tega zakona.

116. člen

120. člen

(olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP)

(povprečenje)

Fizična oseba, ki je rezident države članice EU oziroma
EGP, ki ni Slovenija, in v Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in prenosa premoženjske pravice ter druge

(1) Ne glede na drugi odstavek 119. člena tega zakona,
se zavezancu, ki je prejel dohodek iz delovnega razmerja na
podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let (v
nadaljnjem besedilu tega odstavka: dohodek iz preteklih let),
dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove – ki vključuje
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tudi dohodek iz preteklih let – po posebej izračunani povprečni individualni stopnji zavezanca (v nadaljnjem besedilu:
povprečna stopnja). Povprečna stopnja se izračuna ob upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena tega zakona in letne
davčne osnove iz 109. člena tega zakona, ki se zmanjša za
80% davčne osnove od dohodka iz preteklih let ter za zneske
olajšav iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena,
113. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena in 117. člena tega zakona.
(2) Ne glede na drugi odstavek 119. člena tega zakona, se zavezancu, ki je dosegel dohodek iz dejavnosti iz
drugega odstavka 47. člena tega zakona, dohodnina odmeri
od neto letne davčne osnove – ki vključuje tudi dohodke iz
dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena – po posebej izračunani povprečni stopnji. Povprečna stopnja se izračuna ob
upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena tega zakona
in letne davčne osnove iz 109. člena tega zakona, v katero
se všteva le sorazmerni del davčne osnove, vključno s povečanji in zmanjšanji ter davčnimi olajšavami, od dohodka
iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega zakona na
člana kmečkega gospodinjstva, ki je obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ter zmanjša za zneske olajšav iz 111. člena, prvega in
drugega odstavka 112. člena, 113. člena, prvega in drugega
odstavka 114. člena in 117. člena tega zakona. Sorazmerni
del dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena se
ugotovi tako, da se ta dohodek razdeli na toliko delov, kolikor
je članov kmečkega gospodinjstva zavezanca, ki so obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in
dopolnilne dejavnosti.
(3) Ne glede na drugi odstavek 119. člena tega zakona,
se zavezancu, ki je prejel dohodek iz oddajanje premoženja v najem iz 75. člena tega zakona kot nadomestilo za
služnost ali zaradi nemožnosti uporabe premoženja, ki se
izplača za več let (v nadaljnjem besedilu tega odstavka:
večletni dohodek), dohodnina odmeri od neto letne davčne
osnove – ki vključuje tudi večletni dohodek – po posebej
izračunani povprečni stopnji. Povprečna stopnja se izračuna ob upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena tega
zakona in letne davčne osnove iz 109. člena tega zakona, ki
se zmanjša za 80% davčne osnove od večletnega dohodka
ter za zneske olajšav iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena, 113. člena, prvega in drugega odstavka
114. člena in 117. člena tega zakona.
121. člen
(olajšave in lestvica za zavezanca, ki je rezident
za del davčnega leta)
Pri odmeri dohodnine za davčno leto, v katerem je
fizična oseba postala ali prenehala biti rezident, se davčne
olajšave in lestvica iz 122. člena tega zakona upoštevajo sorazmerno obdobju, ki se šteje za obdobje, v katerem je fizična
oseba bila rezident.
V. STOPNJE DOHODNINE OD DOHODKOV,
KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO
122. člen
(stopnje dohodnine)
(1) Stopnje dohodnine za davčno leto so:
če znaša neto letna
davčna osnova
v eurih
nad
do
6.800
6.800
13.600
13.600

znaša dohodnina
v eurih
16%
1.088 + 27%
2.924 + 41%

nad 6.800
nad 13.600

(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 določi minister,
pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za
naslednje leto.
VI. OBVEZNOST PLAČEVANJA DOHODNINE
OD DOHODKOV, KI SE VŠTEVAJO
V LETNO DAVČNO OSNOVO
123. člen
(odmera in poračun dohodnine na letni ravni)
(1) Od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
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 zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno
davčno leto od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
se odšteje med letom plačana dohodnina od teh dohodkov.
(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.
124. 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 116. člena
tega zakona, akontacija dohodnine odšteje od dohodnine, odmerjene od dohodkov, doseženih v Sloveniji, za posamezno
davčno leto.
125. člen
(izračun akontacije dohodnine)
(1) Izračun akontacije dohodnine se opravi z davčnim
obračunom ali z odmero akontacije dohodnine.
(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.
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126. 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 OD DOHODKOV,
KI SE VŠTEVAJO V LETNO DAVČNO OSNOVO –
OSNOVE IN STOPNJE
127. 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 41. do 45. 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 posamezni
dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. 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 olajšave iz prvega odstavka
111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena, petega
odstavka 113. člena in iz 114. člena tega zakona. Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz drugega odstavka
tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva tudi
1/12 zneska olajšave iz drugega odstavka 111. člena tega
zakona, če ta dohodek ne presega 1/12 dohodka iz drugega
odstavka 111. člena tega zakona oziroma 1/12 zneska olajšave iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona, če ta dohodek ne presega 1/12 dohodka iz tretjega odstavka 111. člena
tega zakona. Če zavezanec ne želi, da se mu pri izračunu
akontacije dohodnine od dohodka iz drugega odstavka tega
člena, ki ga izplača glavni delodajalec, upošteva olajšava iz
drugega oziroma tretjega odstavka 111. člena tega zakona,
o tem obvesti glavnega delodajalca. Pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, določene v drugem odstavku
tega člena, se upošteva tudi olajšava iz tretjega odstavka
112. 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, ki jih za mesečno obdobje
izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, se upošteva tudi olajšava iz četrtega odstavka
112. 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 enomesečnega
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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 ter od
polovice pokojnine, ki jo prejema upravičenec v skladu z drugim
odstavkom 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 69/06), ki ju za mesečno obdobje izplačuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, opravi v
skladu s šestim odstavkom tega člena, če prejemnik navedenega dohodka hkrati prejema tudi plačo oziroma nadomestilo
plače. Pri izračunu akontacije dohodnine se upošteva olajšava
iz četrtega odstavka 112. 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 ter
od polovice pokojnine, ki jo prejema upravičenec v skladu
z drugim odstavkom 178. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 69/06), 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 41. člena tega zakona po stopnji 25%.
(10) Ne glede na deveti odstavek tega člena se akontacija
dohodnine od dohodka verskega delavca ne plača, če se izračunava od dohodka, ki je enak znesku, ki zagotavlja socialno
varnost v Sloveniji.
(11) Ne glede na deveti odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka rezidenta, ki glede starosti in statusa
izpolnjuje pogoje za priznanje olajšave iz tretjega odstavka
113. člena tega zakona, za opravljeno začasno ali občasno
delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja dejavnost
posredovanja dela dijakom in študentom, v skladu s predpisi s
področja zaposlovanja, ne izračuna in ne plača, če posamezen
dohodek ne presega 400 eurov.
128. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti)
(1) Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za
davčno leto izračuna od davčne osnove, določene v III.3. poglavju tega zakona, vključno z zmanjšanjem in povečanjem
davčne osnove ter davčnimi olajšavami, upoštevaje davčne olajšave, določene v prvem, drugem in četrtem odstavku
113. člena tega zakona, in na podlagi stopenj dohodnine,
določenih v 122. členu tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se pri izračunu
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, lahko upošteva
olajšava iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 114. člena
tega zakona, če zavezancu za posamezno davčno leto te olajšave niso bile upoštevane pri izračunu akontacije dohodnine
od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, ali
je bilo na ta način upoštevanih manj kot 5/12 teh olajšav. V
primeru smrti zavezanca se zavezancu prizna sorazmerni del
olajšav do dneva smrti zavezanca v skladu s prejšnjim stavkom
tega odstavka.
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(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezanca,
ki je dosegel dohodke iz dejavnosti iz drugega odstavka
47. člena tega zakona, lahko izračuna po posebej izračunani
povprečni stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Povprečna stopnja akontacije dohodnine od dohodka iz
dejavnosti se izračuna ob upoštevanju stopenj dohodnine iz
122. člena tega zakona, sorazmernega dela davčne osnove
od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega
zakona, določene v III.3. poglavju tega zakona, vključno z
zmanjšanjem in povečanjem davčne osnove ter davčnimi
olajšavami (v nadaljnjem besedilu tega odstavka: davčna
osnova), na člana kmečkega gospodinjstva, ki je obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in
dopolnilne dejavnosti, in ob upoštevanju drugega odstavka
tega člena. Sorazmerni del davčne osnove od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega zakona se ugotovi
tako, da se davčna osnova razdeli na toliko delov, kolikor je
članov kmečkega gospodinjstva zavezanca, ki so obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in
dopolnilne dejavnosti.
(4) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti se za davčno leto določi v višini akontacije dohodnine
od dohodka iz 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.
(5) Predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčni odtegljaj iz 68. člena tega zakona se odštejeta od akontacije dohodnine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena. Morebitna vračila in doplačila akontacije
dohodnine se plačujejo v rokih in na način, določen z zakonom,
ki ureja davčni postopek.
(6) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena, se
akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance
iz tretjega, četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena
tega zakona izračuna in plača od davčne osnove iz tretjega,
četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena tega zakona
po stopnji 25%. Pri izračunu akontacije se lahko upošteva olajšava iz prvega, drugega in četrtega odstavka 113. člena tega
zakona, če zavezanec oceni, da bo v davčnem letu izpolnil
pogoje za olajšavo.
(7) Ne glede na šesti odstavek tega člena, se za zavezance iz šestega 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 iz 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.
129. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske dejavnosti)
(1) Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka in
od pavšalne ocene dohodka za panje se izračuna in plača po
stopnji:
1. 10% od davčne osnove, če je skupni znesek katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka za panje 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 ali pavšalne ocene dohodna za panje na posameznega zavezanca manjši od 10% povprečne plače v Sloveniji
za preteklo leto.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena,
se od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka za
panje, ki ga doseže nerezident, izračuna in plača akontacija
dohodnine po stopnji 16%.
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130. člen
(akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja
v najem in iz prenosa premoženjske pravice)
(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 77. 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 79. členom tega zakona.
131. 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
106. člena in iz 108. člena tega zakona.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se akontacija
dohodnine od drugega dohodka, ki se prejema redno za mesečno obdobje, izračuna tako, da se za posamezni dohodek
uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena tega
zakona, preračunana na 1/12 leta, in se upošteva 1/12 zneska
olajšave iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena in
iz 114. člena tega zakona, pod pogojem, da zavezanec ne prejema drugega dohodka, od katerega se akontacija dohodnine
izračunava na način, kot je določeno v tem stavku. Za takšen
način izračuna akontacije dohodnine od drugih dohodkov se
odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti davčni organ in
izplačevalca dohodka.
(3) 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
112. člena tega zakona.
VIII. STOPNJA DOHODNINE IN OBVEZNOST PLAČEVANJA
DOHODNINE OD DOHODKA IZ KAPITALA
132. člen
(stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala)
(1) Od dohodka iz kapitala se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.6.
poglavja tega zakona, po stopnji 20% in se šteje kot dokončen
davek.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se stopnja dohodnine od dobička iz kapitala znižuje vsakih pet let imetništva
kapitala in znaša po dopolnjenih:
1. petih letih imetništva kapitala: 15%,
2. desetih letih imetništva kapitala: 10%,
3. 15 letih imetništva kapitala: 5%.
133. člen
(oprostitev dohodnine od obresti, ki jih doseže rezident,
na denarne depozite pri bankah in hranilnicah)
Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident,
na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v
skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih
držav članic EU, se zmanjša za 1.000 eurov.
134. člen
(izračun in plačilo dohodnine od obresti in dividend)
(1) Dohodnina od obresti in dividend se izračuna in plača
v rokih in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(2) Izračun dohodnine od obresti in dividend se opravi na
podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali odmero
dohodnine. Izračun dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka, kot je določen v tretjem odstavku
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125. člena tega zakona. Izračun dohodnine z odmero opravi
davčni organ na podlagi napovedi zavezanca.
(3) Plačilo dohodnine od obresti in dividend se opravi
na podlagi davčnega obračuna z davčnim odtegljajem ali
odmere dohodnine. Plačilo dohodnine z davčnim odtegljajem je zavezan opraviti plačnik davka. Zavezanec za plačilo
dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena, se dohodnina od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne depozite
pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v
Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU,
izračuna in plača na letni ravni.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena izračun
dohodnine od obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki
ureja javne finance, opravi davčni organ na podlagi napovedi
zavezanca. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.
135. člen
(izračun in plačilo dohodnine od dobička iz kapitala)
(1) Dohodnina od dobička iz kapitala se izračuna in plača
v rokih in na način, določen s tem zakonom in z zakonom, ki
ureja davčni postopek.
(2) Izračun dohodnine od dobička iz kapitala se opravi z
odmero dohodnine. Izračun dohodnine z odmero opravi davčni
organ na podlagi napovedi zavezanca.
(3) Plačilo dohodnine od dobička iz kapitala se opravi na
podlagi odmere dohodnine. Zavezanec za plačilo dohodnine na
podlagi odločbe o odmeri dohodnine je zavezanec sam.
(4) Od dohodnine, odmerjene zavezancu za posamezno
davčno leto od dobička iz kapitala, se odšteje med letom plačana dohodnina od dobička iz kapitala. Med letom plačana
dohodnina se šteje za akontacijo dohodnine.
(5) Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala se
izračuna in plača, če je tako določeno z zakonom, ki ureja
davčni postopek. Akontacija dohodnine od dobička iz kapitala se izračuna in plača od davčne osnove iz 97. člena
tega zakona.
(6) Če je znesek dohodnine od dobička iz kapitala, odmerjene v davčnem letu, večji od zneska med letom plačane
akontacije dohodnine od dobička iz kapitala, zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek dohodnine, odmerjene
v davčnem letu, manjši od zneska akontacije med letom plačane dohodnine od dobička iz kapitala, se zavezancu razlika
dohodnine vrne.
IX. ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV
REZIDENTA Z VIROM IZVEN SLOVENIJE
136. 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 z virom 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 II.2. poglavja tega
zakona ne morejo šteti za dohodek, ki ima svoj vir v Sloveniji.
(3) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se štejejo tudi dohodki, ki imajo svoj vir v Sloveniji v skladu z določbami iz II.2. poglavja tega zakona, a so obdavčeni tudi v drugi
državi, če Slovenija s to državo nima sklenjene mednarodne
pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.
(4) Za tuje dohodke iz prvega odstavka tega člena se
štejejo tudi dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije
poslanca Evropskega parlamenta. Za dohodnino iz prvega
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odstavka tega člena, ki se odšteje od dohodnine, odmerjene
po tem zakonu, se šteje davek, ki ga je rezident plačal Evropski
skupnosti od teh dohodkov, vključenih v njegovo osnovo za
dohodnino.
137. člen
(omejitev odbitka dohodnine)
(1) Odbitek dohodnine od tujih dohodkov po prvem odstavku 136. 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) 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.
(3) Če je znesek iz 1. točke prvega odstavka tega člena
višji od zneska iz 2. točke prvega odstavka tega člena, se razlika ne more uveljavljati kot odbitek v naslednjih ali preteklih
davčnih obdobjih.
138. člen
(dokazila)
(1) Zavezanec, ki uveljavlja odbitek dohodnine po
136. členu tega zakona, je dolžan 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.
139. člen
(sprememba odbitka)
Če se zaradi sprememb, zlasti vračil tujega davka, spremeni odbitek, mora zavezanec v obdobju, ko je do spremembe
prišlo, povečati dohodnino za znesek, ki je enak razliki med
priznanim odbitkom in odbitkom, ki bi bil mogoč, če bi se sprememba upoštevala.
140. člen
(nižji odbitek)
Če je znesek dohodnine, pred zmanjšanjem za odbitke
po tem poglavju, nižji od odbitkov po tem poglavju, znesek
odbitkov ne more preseči zneska dohodnine. Odbitki, ki presegajo znesek dohodnine, se ne morejo uveljavljati kot odbitki v
prihodnjih ali preteklih davčnih letih.
141. člen
(polni odbitek)
Ne glede na 137. člen tega zakona lahko rezident od
dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodka od prihrankov, ki ga določa Direktiva Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija
2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil
obresti (UL L št. 157 z dne 26. 6. 2003, str. 38) in ki je obdavčen v drugi državi članici Evropske unije po 1. juliju 2005 na
podlagi navedene direktive, odšteje znesek ustreznega dela
take dohodnine, ki jo je plačal v tej državi. Kadar znesek tako
plačane dohodnine v drugi državi članici Evropske unije presega dohodnino, odmerjeno od teh dohodkov po tem zakonu,
se razlika rezidentu povrne. Če je bil dohodek od prihrankov
rezidenta v drugi državi članici Evropske unije obdavčen še s
katerokoli drugo obliko davčnega odtegljaja, se tak odtegljaj ob
upoštevanju drugih določb tega poglavja zakona odšteje, preden se odšteje dohodnina, ki je plačana v tej državi na podlagi
navedene direktive.
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X. NAMENITEV DELA DOHODNINE
142. člen
(namenitev dela dohodnine za donacije)
(1) Rezident lahko zahteva, da se do 0,5% dohodnine,
odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno
davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih
sindikatov.
(2) Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo
humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic),
nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni,
ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so
po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim
zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja
te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova
dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz
prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih
ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.
(3) Vlada določi podrobnejši način izvajanja prvega odstavka tega člena in objavlja seznam upravičencev do donacij
po tem členu.
XI. POSEBNA DOLOČBA
143. člen
(podrobnejši predpisi)
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona lahko izda
minister, pristojen za finance.
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
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51. člena tega zakona ali za nepremičnine, ki se s prenehanjem
dejavnosti prenašajo na drug subjekt v skladu s četrtim odstavkom 51. člena tega zakona.
(2) Ne glede na peti odstavek 98. člena tega zakona, se
v primerih iz prvega odstavka tega člena za nabavno vrednost
kapitala ob pridobitvi šteje knjigovodska vrednost nepremičnine
na dan prenehanja opravljanja dejavnosti.
147. 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 tretjega do šestega odstavka 47. člena ZDoh1, se za davčne olajšave, uveljavljene po tem členu, uporabljajo
do poteka rokov po tem členu.
(3) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 48. člena ZDoh-1 se za zavezanca, ki je začel uveljavljati
olajšavo po prvem in drugem odstavku 48. člena ZDoh-1 uporabljajo do poteka obdobja 12 mesecev iz tretjega odstavka
48. člena ZDoh-1 oziroma do poteka rokov po četrtem odstavku
48. člena ZDoh-1.
(4) Zavezancu, novemu zasebniku oziroma pravni osebi,
ki pri prenehanju opravljanja dejavnosti zavezanca uveljavlja
davčno obravnavo po četrtem odstavku 51. člena tega zakona,
se olajšave, uveljavljene po 47. in 48. členu ZDoh in po 47. in
48. členu ZDoh-1, obravnavajo pod pogoji, kot bi veljali, če do
prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo.
(5) Določbe drugega odstavka 25. člena ter 26., 29., 30.,
31. in 34. člena ZDoh in določbe 61., 62. in 63. člena ZDoh1, se za oprostitve, znižanja in olajšave, uveljavljene po teh
členih, upoštevajo do poteka roka iz teh členov, oziroma za
posamezne oprostitve smiselno upoštevajo do poteka rokov,
določenih v 73. členu tega zakona.
148. člen

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
144. člen
(davčna osnova od dohodka iz kmetijske dejavnosti)

(pokrivanje izgub)
Določbe 60. člena tega zakona se lahko uporabljajo tudi
za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.
149. člen

(1) Zavezanec, ki je ugotavljal davčno osnovo v skladu
s petim in šestim odstavkom 35. člena Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-1) se šteje za zavezanca iz drugega
odstavka 47. člena tega zakona.
(2) Za zavezanca iz prvega odstavka tega člena ni potrebna priglasitev v skladu z drugim odstavkom 47. člena tega
zakona.

(1) Ne glede na 81. člen tega zakona, se obresti, razen
obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam, obračunane do 1. januarja 2005, ne obdavčujejo.
(2) Ne glede na 81. člen tega zakona, se dohodek, dosežen na podlagi življenjskega zavarovanja, sklenjenega pred
1. januarjem 2005, ne obdavčuje.

145. člen

150. člen

(ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov)
Zavezanec zahteva upoštevanje normiranih odhodkov
pri ugotavljanju davčne osnove v skladu s tretjim in šestim
odstavkom 48. člena tega zakona za davčno leto 2007 v 30
dneh po uveljavitvi tega zakona. Davčni organ izda potrdilo o
ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov najpozneje v 15 dneh po prejetju zahtevka.
146. člen
(prenehanje opravljanja dejavnosti)
(1) Ne glede na prvi stavek prvega odstavka 51. člena
tega zakona, se ob prenehanju opravljanja dejavnosti za prihodek ne šteje prihodek, dosežen z odtujitvijo nepremičnine
s prenosom iz podjetja zavezanca v njegovo gospodinjstvo,
pridobljene v podjetje pred 1. januarjem 2005, pod pogojem,
da ne gre za nepremičnine iz drugega stavka prvega odstavka

(uporaba 81. člena tega zakona)

(predpis o sledljivosti prehodov med podskladi)
Minister, pristojen za finance, predpiše način sledljivosti
prehodov med podskladi iz 100. člena tega zakona v šestih
mesecih po uveljavitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki dopušča ustanovitev krovnih vzajemnih
skladov.
151. člen
(obdavčitev obresti v letu 2007)
Ne glede na prvi odstavek 132. člena tega zakona, se
obresti v letu 2007 obdavčujejo po stopnji 15%.
152. člen – upoštevan ZDoh-2A
(uporaba 98. člena tega zakona)
(1) Ne glede na 98. člen tega zakona, se za nabavno
vrednost investicijskega kupona, ki je bil pridobljen pred 1. januarjem 2003, šteje vrednost na dan 1. januarja 2006.
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(2) Ne glede na 98. člen 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
nabavna vrednost investicijskega kupona enaka 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 drugi odstavek 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 trgu pred 1. januarjem 2003, za
nabavno vrednost delnic pred preoblikovanjem oziroma pred
oddelitvijo dela sredstev šteje primerljiva tržna cena delnic na
dan 1. januarja 2006.
(4) Ne glede na 98. člen tega zakona, se za nabavno vrednost vrednostnih papirjev in deležev iz 2. točke 93. člena tega
zakona, ki so bili pridobljeni pred 1. januarjem 2003, šteje tržna
vrednost na dan 1. januarja 2006, ki jo zavezanec dokazuje z
ustreznimi dokazili, če teh dokazil ni, pa se upošteva knjigovodska vrednost na dan 1. januarja 2006. Če je dejanska nabavna
vrednost takih vrednostnih papirjev in deležev, ki jo zavezanec
dokazuje z ustreznimi dokazili, višja od tržne vrednosti oziroma
knjigovodske vrednosti na dan 1. januarja 2006, se upošteva
dejanska nabavna vrednost.
(5) Ne glede na četrti odstavek 98. člena tega zakona, se
v primeru, kadar zavezanec odsvoji delnico oziroma delež, ki jo
je pridobil ob povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe
v letih 2005 ali 2006 in je bilo tako povečanje obdavčeno kot
dividenda, za nabavno vrednost tako pridobljene delnice ali
pridobljenega oziroma povečanega deleža šteje nominalna
vrednost delnice ali pridobljenega oziroma povečanega deleža
ob preoblikovanju.
153. člen
(uporaba 93. člena tega zakona)
Ne glede na 1. točko 93. člena tega zakona, se dobiček,
dosežen z odsvojitvijo nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002, ne obdavčuje.
154. člen
(prehodno obdobje za določitev katastrskega dohodka
in pavšalne davčne osnove za panj)
(1) Ne glede na prvi odstavek 71. člena tega zakona,
se do ureditve novega sistema ugotavljanja katastrskega
dohodka davčna osnova iz prvega odstavka 71. člena ugotovi kot katastrski dohodek, ugotovljen na podlagi Zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76
in 24/88; Uradni list RS, št. 110/99 in 73/04), povečan za
povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in
gozdnih zemljišč.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se do ureditve
novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka katastrski
dohodek za plantažne sadovnjake pod oljčnimi nasadi ugotovi
kot katastrski dohodek plantažnega sadovnjaka, ugotovljen na
podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni
list SRS, št. 23/76 in 24/88; Uradni list RS, št. 110/99 in 73/04),
povečan za dvainpolkrat ter za povprečni znesek subvencij na
hektar površine kmetijskih zemljišč.
(3) Ne glede na tretji odstavek 71. člena tega zakona, se
do ureditve novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka
pavšalna davčna osnova na panj iz tretjega odstavka 71. člena
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določi v višini 14 eurov na panj, ki se jim prišteje povprečni
znesek subvencij na panj.
(4) Del pavšalne ocene dohodka, ki se določa v znesku
na panj, se v letih, ko se odkupna cena medu, ugotovljena na
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, za
preteklo leto spremeni za več kot 15%, valorizira z ugotovljenim
indeksom spremembe odkupne cene medu za preteklo leto.
Nov znesek pavšalne davčne osnove ugotovi minister, pristojen
za finance, na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(5) Kot znesek subvencij se upošteva seštevek plačil iz
naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči,
kot ga za leto pred letom, za katerega se odmerja dohodnina,
za zasebni sektor izkazujejo evidence ministrstva, pristojnega
za kmetijstvo in gozdarstvo, oziroma seštevek subvencij na
proizvode in subvencij na proizvodnjo, kot ga za leto pred
letom, za katerega se odmerja dohodnina, za zasebni sektor
kmetijstva izkazuje Statistični urad Republike Slovenije.
(6) Minister, pristojen za finance, ugotovi povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč
in povprečni znesek subvencij na panj, na dan 30. junija leta,
za katero se odmerja dohodnina in ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(7) Kot površina kmetijskih in gozdnih zemljišč se upošteva površina kmetijskih in gozdnih zemljišč v lasti oziroma
uporabi fizičnih oseb, kot jih na dan 30. junija, za katero se
katastrski dohodek ugotavlja, izkazuje zemljiški kataster.
(8) Povprečni znesek subvencij na panj se določi v višini
5% povprečnega zneska subvencij na površino kmetijskega
zemljišča.
155. člen
(uskladitev zneskov)
Prva uskladitev zneskov v skladu s 118. in 122. členom
tega zakona se opravi za leto 2008.
156. člen
(prenehanje veljavnosti določb zakonov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon
o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 –
popr., 63/04 – popr, 80/04, 139/04, 53/05, 115/05 in 47/06),
uporablja pa se do 31. decembra 2006 in za odmero dohodnine
za leto 2006.
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo
uporabljati naslednje določbe zakonov v delu, ki se nanaša na
oprostitev plačila dohodnine:
1. 44. člen Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 113/05
in 61/06),
2. 27. člen Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06).
157. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe podzakonskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati,
uporabljajo pa se do 31. decembra 2006, naslednji podzakonski akti:
1. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 142/04, 7/05, 60/05 in 26/06),
2. Uredba o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo (Uradni list RS, št. 20/05),
3. Pravilnik o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od
prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov (Uradni list RS, št. 130/04),
4. Pravilnik o priznavanju škode in znižanju katastrskega
dohodka zaradi naravnih nesreč na kmetijskih in gozdnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 130/04),
5. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti kapitala pri
obdavčevanju dobička iz kapitala po ZDoh-1 (Uradni list RS,
št. 34/06 in 73/06),
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6. Pravilnik o metodologiji za izračun razlike med prihodki
iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh-1 in prihodki iz
dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh (Uradni list RS,
št. 89/04),
7. Odredba o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2006 (Uradni list RS, št. 117/05).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se podzakonski akti iz prvega odstavka tega člena uporabljajo za odmero
dohodnine za leto 2006.
158. člen
(posebna olajšava za duševno in telesno prizadete otroke
pri odmeri dohodnine za leti 2005 in 2006)
(1) Ne glede na 2. točko prvega odstavka 108. člena
ZDoh-1, se olajšava, določena po tej točki, pri odmeri dohodnine za leti 2005 in 2006 prizna za otroka, ki je skladno s predpisi
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za
delo nezmožen, ne glede na njegovo starost.
(2) Ne glede na pravna sredstva, določena z zakonom,
ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek, organ prve stopnje v primeru, če je bila davčnemu
zavezancu že izdana odločba o odmeri dohodnine za leto
2005, to odločbo odpravi in izda novo odločbo v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
159. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007
dalje, razen:
1. 45. člena in četrtega odstavka 97. člena, ki se uporabljata že pri odmeri dohodnine za leto 2006;
2. 100. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na odlog
ugotavljanja davčne obveznosti v primeru zamenjave investicijskih kuponov podsklada za investicijske kupone drugih podskladov v okviru prehajanja med podskladi pri istem krovnem
vzajemnem skladu, ki se pričnejo uporabljati eno leto po uveljavitvi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,
ki dopušča ustanovitev krovnih vzajemnih skladov;
3. prvega odstavka 61. člena tega zakona, v delu, ki določa regijsko olajšavo, ki začne veljati in se uporabljati z dnem, ko
Evropska komisija odobri shemo te olajšave; minister, pristojen
za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan
uveljavitve in začetka uporabe te olajšave;
4. 5. točke drugega odstavka 96. člena tega zakona, ki
začne veljati in se uporabljati z dnem, ko Evropska komisija
odobri shemo tveganega kapitala; minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi dan uveljavitve
in začetka uporabe 5. točke drugega odstavka 96. člena tega
zakona;
5. 145. člena, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega
zakona.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.
(2) Če je bila od dohodkov, oproščenih dohodnine v skladu s 3. točko 31. člena zakona, v letu 2008 obračunana in
plačana akontacija dohodnine, se ta poračuna pri odmeri dohodnine za leto 2008.
(3) Obračun in plačilo akontacije dohodnine po tretjem
odstavku 127. člena zakona se opravita od dohodkov, ki so iz-
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plačani prvi dan ali po prvem dnevu v mesecu, ki sledi mesecu
uveljavitve tega zakona.
(4) Določba četrtega odstavka 152. člena zakona se
uporabi že pri odmeri dohodnine od dobička iz kapitala za leto
2007.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2B (Uradni list RS, št. 78/08) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Za postopke v zvezi z uveljavljanjem posebne osebne
olajšave iz četrtega odstavka 113. člena zakona, se uporabljajo določbe 311. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 117/06), ki se nanašajo na uveljavljanje posebne
osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne
novinarje.
10. člen – upoštevan ZDoh-2D
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.
(2) Ne glede na drugi odstavek 66.a člena Zakona o
dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08 in 125/08)
lahko zavezanec za leta 2008, 2009 in 2010 uveljavlja znižanje
davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in v
avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam
EURO IV, v skladu s 66.a členom zakona.
(3) Ne glede na prvi, drugi in peti odstavek 54. člena
Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08
– ZDDKIS in 125/08 – v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove po prejšnjem odstavku s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu
ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – ZDoh-2C
(Uradni list RS, št. 125/08) vsebuje naslednjo prehodno in
končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2008.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2D (Uradni list RS,
št. 20/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2008.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2E (Uradni list RS, št. 10/10) vsebuje
naslednjo prehodno in končne določbe:

PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
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delodajalce v dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna
pogodba.
Št. 02047-3/2005-21
Ljubljana, dne 18. marca 2010
EVA 2010-2611-0070
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

19. člen
(uskladitev zneska)
Prva uskladitev zneska zmanjšanja davčne osnove iz
petega odstavka 113. člena zakona v skladu s 118. členom
zakona se opravi za leto 2010.
20. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon, razen
določb 4. in 7. člena, uporablja od 1. januarja 2010 dalje.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se
določbe:
1. petega odstavka 113. člena zakona in
2. prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona,
brez upoštevanja četrte alineje,
uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2009.

Zakon o spremembi Zakona o dohodnini – ZDoh2F (Uradni list RS, št. 13/10) vsebuje naslednjo končno
določbo:
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri
dohodnine za leto 2010.

MINISTRSTVA
1236.

Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti
celotne Kolektivne pogodbe za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne
dejavnosti Slovenije

Minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja v
zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za tekstilne,
oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, na predlog stranke na strani delodajalcev (Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo, Dimičeva 13, Ljubljana, in
Združenje delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, ki ju
zastopa Jože Smole), na podlagi drugega odstavka 12. člena
in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06) naslednji

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije, sklenjeni dne 17. 6. 2009, na vse

USTAVNO SODIŠČE
1237.

Sklep o zavrnitvi pobude

Številka: U-I-13/09-11
Datum: 18. 3. 2010

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jožeta
Irta, Čatež ob Savi, ki ga zastopa Odvetniška družba Krainer in
partnerji, o. p., d. n. o., Radovljica, na seji 18. marca 2010

s k l e n i l o:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
25. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 58/09) se zavrne.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnik izpodbija Zakon o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja (v nadaljevanju ZVPSBNO).
Meni, da je izpodbijani zakon v neskladju s 155. in 25. členom
Ustave zato, ker ureja tudi pravično zadoščenje za škodo, ki
je nastala pred začetkom njegove uporabe, povračilo katere
so posamezniki že uveljavljali v postopku pred Evropskim
sodiščem za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP). Pojasnjuje, da je leta 2005 zaradi kršitve pravice do sojenja v
razumnem roku vložil pritožbo na ESČP in podal zahtevo za
izplačilo pravičnega zadoščenja po 41. členu Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Državno
pravobranilstvo naj bi mu nato leta 2008 predlagalo sklenitev
poravnave. Zato naj bi obstajala nevarnost, da bo ESČP
njegovo zadevo izbrisalo iz seznama zadev z utemeljitvijo,
da pravnih sredstev, ki jih ima na razpolago po ZVPSBNO,
ni izčrpal. Sklicuje se na sodbo ESČP v zadevi Grzinčič proti
Sloveniji z dne 3. 5. 2007 in na sodbo v zadevi Korenjak proti
Sloveniji z dne 15. 5. 2007. Navaja, da v tem primeru ne bo
prejel pravičnega zadoščenja, ki ga je utemeljeno pričakoval.
Pojasnjuje, da mu je Državno pravobranilstvo ponudilo v
izplačilo le 45% od zneska, ki ga v podobnih primerih prisoja
ESČP. Glede na navedeno meni, da izpodbijani zakon neposredno posega v njegovo pravico do pritožbe, kot tudi v njegove pridobljene pravice. Ker naj bi izpodbijani zakon državi
omogočal, da oškodovancem izplača bistveno nižji znesek
odškodnine, kot ga prisoja ESČP, pobudnik izpodbijani zakonski ureditvi očita tudi neskladje z načelom sorazmernosti.
Namen takšne zakonske ureditve naj bi bil namreč le v znižanju izdatkov državnega proračuna. Pobudnik zato predlaga,
naj Ustavno sodišče ZVPSBNO razveljavi.
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2. Pobuda je bila poslana v odgovor Državnemu zboru
Republike Slovenije, vendar ta nanjo ni odgovoril. Tudi Ministrstvo za pravosodje ni podalo stališča o navedbah iz pobude.
B.
3. Pobudnik navaja, da izpodbija ZVPSBNO v celoti, vendar iz vsebine pobude izhaja, da ustavno neskladje po vsebini
očita le njegovi prehodni ureditvi iz 25. člena. Zato je Ustavno
sodišče štelo, da izpodbija le-to zakonsko določbo.
4. Člen 25 ZVPSBNO ureja pravico do pravičnega zadoščenja za tiste primere kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, v katerih je škoda nastala pred začetkom
njegove uporabe, to je pred 1. 1. 2007,1 in v katerih so stranke
pred tem datumom vložile zahtevo za pravično zadoščenje
na mednarodno sodišče. V prvem odstavku ureja postopek
poravnavanja pred Državnim pravobranilstvom. Če postopek
poravnavanja ni uspešen, pa daje v drugem odstavku posamezniku upravičenje, da v določenem roku s tožbo pred pristojnim
domačim sodiščem uveljavlja izplačilo pravičnega zadoščenja
po določbah ZVPSBNO.
5. Pobudnik izpodbijani zakonski ureditvi očita, da za nazaj posega v njegove pridobljene pravice (155. člen Ustave). Ta
očitek utemeljuje s trditvijo, da bo ESČP zaradi takšne zakonske ureditve, čeprav je ta začela veljati po tem, ko je že vložil
pritožbo na ESČP, tudi njegovo zadevo izbrisalo iz seznama
zadev. Zatrjuje, da zato ne bo prejel pravičnega zadoščenja, ki
ga je utemeljeno pričakoval.
6. Iz sodne prakse ESČP izhaja, da mora stranka v primeru, ko uveljavlja kršitev pravice do sojenja v razumnem roku,
izčrpati domače pravno sredstvo, ki ga je po presoji ESČP mogoče šteti za učinkovito, tudi v primeru, ko ji je bilo to dostopno
šele po tem, ko je vložila pritožbo na ESČP.2 Po stališču ESČP
pomeni učinkovito domače pravno sredstvo za varstvo pravice
do sojenja v razumnem roku tudi tožba po drugem odstavku
25. člena ZVPSBNO.3 Zato ESČP v primerih, kot je pobudnikov, bodisi šteje, da pritožba zaradi neizčrpanja domačih pravnih sredstev še ni dopustna (prvi in četrti odstavek 35. člena
EKČP),4 bodisi zadevo izbriše iz seznama zadev, ker nadaljnje
obravnavanje zadeve ne bi bilo več upravičeno (točka c) prvega odstavka 37. člena EKČP).5 Ustavno sodišče je po vpogledu
v podatkovno bazo odločitev ESČP (HUDOC) ugotovilo, da je
ESČP z odločitvijo v zadevi Ajdarovič in drugi proti Sloveniji
z dne 23. 6. 20096 tudi pobudnikovo zadevo izbrisalo iz seznama zadev. Vendar pobudnik zmotno meni, da navedene
okoliščine utemeljujejo sklep o neskladju 25. člena ZVPSBNO
s 155. členom Ustave. Prava retroaktivna moč predpisa, ki jo
navedena ustavna določba (v načelu) prepoveduje, je namreč
podana le tedaj, kadar zakon naknadno in spreminjajoče posega v določena dejanska stanja, ki v celoti pripadajo preteklosti.7
To pomeni, da bi imela izpodbijana ureditev pobudnikovega
Prim. 28. člen ZVPSBNO.
Prim. odločitve ESČP z zadevi Brusco proti Italiji z dne 6. 9.
2001, v zadevi Giacometti in drugi proti Italiji z dne 8. 11. 2001, v
zadevi Nogolica proti Hrvaški z dne 5. 9. 2002, v zadevi Andrášik
in drugi proti Slovaški z dne 22. 10. 2002, v zadevi Michalak proti
Poljski z dne 1. 3. 2005 in druge.
3 Prim. odločitev ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji
z dne 6. 5. 2008 (točki 43 in 44), odločitev ESČP v zadevi Pohlen
proti Sloveniji z dne 3. 6. 2008 (točki 40 in 41) in druge.
4 Prim. odločitev ESČP v zadevi Carević proti Sloveniji z dne
3. 6. 2008 in v zadevi Pohlen.
5 Prim. odločitev ESČP v zadevi Keselj proti Sloveniji z dne
19. 5. 2009, v zadevi Gregl proti Sloveniji z dne 2. 6. 2009 in
druge.
6 Odločitev je objavljena na spletni strani ESČP:
<http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=42&portal
=hbkm&action=html&highlight=slovenia&sessionid=37392512&skin
=hudoc-en>.
7 L. Šturm v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike
Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije,
Ljubljana 2002, str. 57.
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položaja retroaktivne učinke le, če bi zmanjšala njegove že
pridobljene pravice za čas pred njegovo uveljavitvijo. Za to pa
v pobudnikovem primeru očitno ne gre.
7. Pobudnikovi očitki o posegu v njegovo pričakovano pravico do pravičnega zadoščenja v določeni višini pa bi bili lahko
pomembni z vidika načela varstva zaupanja v pravo kot enega
izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave. Načelo varstva
zaupanja v pravo namreč posamezniku zagotavlja, da mu država njegovega pravnega položaja ne bo poslabšala arbitrarno,
torej brez stvarnega razloga, utemeljenega v prevladujočem in
legitimnem javnem interesu.8 Vendar pa to načelo, ker gre za
splošno pravno načelo, in ne neposredno za eno od človekovih
pravic, ki jim po 15. členu Ustave pripada strožje varstvo zoper
morebitne omejitve in posege, nima absolutne veljave. V večji
meri kot posamezne človekove pravice je dostopno možnim
omejitvam, torej temu, da je v primeru konflikta oziroma kolizije
med to ustavno dobrino in drugimi ustavnimi dobrinami treba s
t. i. tehtanjem dobrin presoditi, kateri izmed njih je v posameznem primeru treba dati prednost.9 Pri tem je treba upoštevati,
ali so bile sporne spremembe relativno predvidljive in ali so
prizadeti s spremembo lahko vnaprej računali ter kakšni so
teža spremembe in pomen obstoječega pravnega položaja za
upravičence na eni strani in javni interes, ki utemeljuje drugačno ureditev od obstoječe, na drugi strani.10
8. Zakonodajalec je v 25. členu ZVPSBNO uredil položaj posameznikov, katerim je kršitev pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja do začetka njegove uporabe
že prenehala, tako, da jim je naknadno zagotovil učinkovito
domače pravno sredstvo za varstvo te pravice. Tem posameznikom namreč učinkovito varstvo te pravice pred začetkom uporabe ZVPSBNO ni bilo zagotovljeno.11 Zahteva po
zagotoviti učinkovitega (domačega) pravnega sredstva za
varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja pa
izhaja tako iz četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s
prvim odstavkom 23. člena Ustave,12 kot tudi iz 13. člena
EKČP v zvezi s prvim odstavkom 6. člena EKČP.13 Zato je
L. Šturm, nav. delo, str. 57.
Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10.
2002 (Uradni list RS, št. 50/02 in 93/02 in OdlUS XI, 211), št. U-I141/01 z dne 20. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII,
35) in druge.
10 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-11/07 z dne
13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07 in OdlUS XVI, 86).
11 Prim. odločitev ESČP o dopustnosti pritožbe v zadevi Belinger proti Sloveniji z dne 2. 10. 2001 in sodbo v isti zadevi z dne
13. 6. 2002, sodbo v zadevi Lukenda proti Sloveniji z dne 6. 10.
2005, sodbo v zadevi Umek proti Sloveniji z dne 8. 1. 2009, sodbo
v zadevi Korelc proti Sloveniji z dne 12. 5. 2009 in druge.
12 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-65/05 z dne 22. 9.
2005 (Uradni list RS, št. 92/05 in OdlUS XIV, 72).
13 ESČP je v sodbi v zadevi Kudla proti Poljski z dne 26. 10.
2000 zavzelo novo stališče, da je treba vprašanje, ali je bil pritožnik
v posameznem primeru za odločitev o svojih civilnih pravicah in
obveznostih ali kazenski obtožbi deležen sojenja v razumnem roku,
obravnavati ločeno od vprašanja, ali mu je bilo po domačem pravu
na voljo učinkovito pravno sredstvo za uveljavitev te pravice. Poudarilo je, da vedno večje število kršitev pravice do sojenja v razumnem
roku terja, da se pozorno obravnava nevarnost, ki jo za vladavino
prava predstavlja okoliščina, da v nacionalnih pravnih redih držav
članic niso zagotovljena učinkovita pravna sredstva za varstvo pravice do sojenja v razumnem roku. Opozorilo je, da pripada na podlagi
1. člena EKČP glavna odgovornost za uveljavitev z EKČP zagotovljenih pravic in svoboščin državnim oblastem in da je zato mehanizem
pritožbe na ESČP državnim sistemom varovanja človekovih pravic
le subsidiaren. Prim. tudi sodbo ESČP v zadevi Scordino proti Italiji z
dne 29. 3. 2006, sodbo v zadevi Cocchiarella proti Italiji z dne 29. 3.
2006 in druge. ESČP je tudi Republiko Slovenijo v številnih sodbah
pozvalo, da zagotovi učinkovito varstvo te pravice (prim. npr. sodbo
v zadevi Lukenda). V sodbi v zadevi Robert Lesjak proti Sloveniji z
dne 21. 7. 2009 je ESČP Republiko Slovenijo tudi izrecno pozvalo,
da zagotovi učinkovita pravna sredstva za varstvo te pravice tudi za
primere že nastalih kršitev (prim. točko 47).
8
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očitno, da je zakonodajalec za zakonsko ureditev učinkovitih
pravnih sredstev za varstvo pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja imel razumne razloge, ki so utemeljeni
v javnem interesu. Zakonodajalec pa s tem, ko je takšna
pravna sredstva zagotovil tudi posameznikom, ki so imeli ob
začetku uporabe ZVPSBNO zaradi kršitve te pravice že odprt postopek pred ESČP, ni prekoračil skrajne meje svojega
prostega preudarka.
9. Zakonodajalec je v zakonodajnem gradivu k predlogu
ZVPSBNO kot razlog za ureditev položaja tudi te skupine
oškodovancev navedel razbremenitev ESČP.14 Da je ESČP
preobremenjeno prav s pritožbami zaradi tovrstnih kršitev, in
sicer predvsem zato, ker pritožnikom v pravnih redih držav
pogodbenic učinkovita pravna sredstva za varstvo te pravice
niso zagotovljena, je splošno znano.15 Glede na to, da je
ESČP kršitev te pravice doslej ugotovilo že v številnih sodbah, izdanih tudi zoper Republiko Slovenijo,16 glede na to,
da je ESČP v svojih sodbah tudi podrobno izdelalo kriterije
za presojo te kršitve, ter glede na to, da pripada na podlagi
1. člena EKČP glavna odgovornost za uveljavitev z EKČP
zagotovljenih pravic in svoboščin državam pogodbenicam
in da je torej mehanizem pritožbe na ESČP le subsidiaren,17
je očitno, da so tudi za ureditev pravnega položaja obravnavane skupine oškodovancev obstajali stvarni razlogi, ki so
utemeljeni ne le v nacionalnem, ampak tudi v širšem javnem
interesu.18 Pobudnikov očitek je zato neutemeljen tudi z vidika morebitnega neskladja izpodbijane zakonske določbe z
2. členom Ustave.
10. Očitno neutemeljeni so tudi pobudnikovi očitki o
neskladju izpodbijane zakonske določbe s 25. členom Ustave. Pobudnik zmotno meni, da iz navedene ustavne določbe
14 Prim. Zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO-A, Poročevalec DZ, št. 64/09, str. 52.
15 Iz sodbe ESČP v zadevi Grzinčič izhaja, da je bilo maja
2007 v reševanju pred ESČP še okoli 1700 zadev proti Republiki
Sloveniji, ki so se nanašale na nerazumno dolgo trajanje sodnih
postopkov (prim. točko 59).
16 Prim. Zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO-A, str.
7–8.
17 Tako ESČP v sodbi v zadevi Kudla (točka 152) ter v zadevi
Lukenda (točka 41).
18 Tudi ESČP v številnih sodbah poudarja, da bi bil lahko
zaradi množičnosti pritožb, v katerih posamezniki zaradi neobstoja
učinkovitih domačih pravnih sredstev uveljavljajo kršitev pravice do
sojenja v razumnem roku neposredno pred Sodiščem, ogrožen sistem varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga ESČP
zagotavlja na mednarodni ravni (prim. odločitve ESČP v zadevah
Brusco, Michalak in druge).
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izhaja tudi pravica do pritožbe na ESČP. Navedena ustavna
določba namreč več od pravice do dvostopenjskega postopka pred domačimi sodišči ne zagotavlja.19
11. Ker so se pobudnikovi očitki v tem delu izkazali kot
očitno neutemeljeni, je Ustavno sodišče pobudo zavrnilo, ne
da bi se spuščalo v to, ali pobudnik glede na izbris njegove
zadeve iz seznama zadev pred ESČP sploh še izkazuje
pravni interes za pobudo.
12. Pobudnik izpodbijani zakonski ureditvi očita tudi, da
je zato, ker naj bi oškodovancem zagotavljala odškodnino v
nižjem znesku, kot bi jim ga sicer prisodilo ESČP, v neskladju z
načelom sorazmernosti. Vendar Ustavno sodišče teh očitkov ni
preizkušalo, ker pobudnik v tem delu (še) ne izkazuje pravnega
interesa za pobudo (prim. prvi in drugi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v
nadaljevanju ZUstS). Izpodbijana zakonska določba namreč
v delu, v katerem (posredno) ureja tudi višino odškodnine za
nepremoženjsko škodo v takšnih primerih, ne učinkuje neposredno. Če je pobudnik mnenja, da znesek odškodnine, ki mu
ga je v poravnalni ponudbi ponudilo Državno pravobranilstvo,
ni zadosten, ima glede na drugi odstavek 25. člena ZVPSBNO
možnost, da višji znesek odškodnine uveljavlja s tožbo pred
pristojnim domačim sodiščem. V tem postopku lahko uveljavlja
vse (tudi ustavnopravne) ugovore glede višine odškodnine. Pobudnik bo lahko zato pobudo v tej smeri vložil šele po izčrpanju
vseh pravnih sredstev, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz
50. do 60. člena ZUstS.20
C.
13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
drugega odstavka 26. člena ZUstS in prve alineje tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter
sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer,
mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr.
Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan
Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
19 Prim. sklepa Ustavnega sodišča št. Up-156/97 z dne 24. 9.
1997 (OdlUS VI, 203) in št. Up-204/01 z dne 5. 11. 2002 (OdlUS
XI, 296).
20 To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v
sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni
list RS, št. 110/07 in OdlUS XVI, 82).

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet

zdravilni čaj
vsebnik z 80 g zdravilnega čaja

2. člen

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Bitrade d.o.o. Mengeš, Jelovškova 9,
Mengeš, Slovenija

podaljšanje dovoljenja za promet

Bitrade d.o.o. Mengeš, Jelovškova 9,
Mengeš, Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih ROHA Arzneimittel GmbH, Bremen
prodajalnah
Nemčija

podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih ROHA Arzneimittel GmbH, Bremen
prodajalnah
Nemčija

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

2. člen

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-006/09
do preklica
A06AB
3837000109979
309117

5363-II-007/09
do preklica
A06AB
3837000109986
309109

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

28 / 6. 4. 2010

plod sene
list sene

suhi ekstrakt plodu sene (ustreza
20 mg hidroksiantracenskih
derivatov izraženih kot senozid B)

000671 Bekunis zdravilni čaj

Farmacevtska oblika
Pakiranje

gastrorezistentna tableta
škatla z vsebnikom s 45 tabletami

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

000670 Bekunis gastrorezistentne tablete

Zap.
Štev.

Seznam:

Seznam:

dovoljenje za promet (v nadaljnjem besedilu: seznam).

člen
1. 1.
člen
Ta seznam določa zdravila, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (v nadaljnjem
besedilu:
seznam).
Ta seznam
določa
zdravila, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano

ki
se izdajajo
brez
za katera
je bilo
Seznam
zdravil,
kirecepta,
se izdajajo
brez recepta,
od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano
za katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009
dovoljenje za promet
izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet

Št.

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in
medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06) direktorica Javne
agencije
Republike
SE
ZNAM
Z D R ASlovenije
V I L, za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

3844 /

Na podlagi 52. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) in 19. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
(Uradni list RS, št. 115/06) direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke objavlja

1238.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
Stran

Uradni list Republike Slovenije

kapsula, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

000674 Bilobil 120 mg trde kapsule

kapsula, trda
škatla z 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

kapsula, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah

podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah

nova jakost

brez recepta v lekarnah

nova jakost

brez recepta v lekarnah

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih GP Grenzach Produktions GmbH,
prodajalnah
Grenzach-Wyhlen, Nemčija/Bayer
HealthCare, 51368 Leverkusen, Nemčija
podaljšanje dovoljenja za promet
Bayer d.o.o. Bravničarjeva 13, Ljubljana,
Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih GP Grenzach Produktions GmbH,
prodajalnah
Grenzach-Wyhlen, Nemčija/Bayer
HealthCare, 51368 Leverkusen, Nemčija
podaljšanje dovoljenja za promet
Bayer d.o.o. Bravničarjeva 13, Ljubljana,
Slovenija

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe
Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-031/09
21.10.2010
N06DX50
3837000104882
309605

5363-II-030/09
21.10.2010
N06DX50
3837000104875
311588

5363-II-021/09
31.8.2010
N06DX50
3837000043013
300829

5363-II-020/09
31.8.2010
N06DX50
3837000043549
300810

5363-II-036/09
do preklica
D03AX03
3837000095562
350109

5363-II-035/09
do preklica
D03AX03
3837000095555
350117

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

Št.

suhi ekstrakt lista ginka (35 67:1)

000677 Bilobil 40 mg trde kapsule

suhi ekstrakt lista ginka (35 67:1)

000676 Bilobil 40 mg trde kapsule

suhi ekstrakt lista ginka (35-45:1)

000675 Bilobil 120 mg trde kapsule

suhi ekstrakt lista ginka (35-45:1)

kapsula, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

mazilo
škatla s tubo s 100 g mazila

dekspantenol

dekspantenol

000673 Bepanthen 50 mg/g mazilo

Farmacevtska oblika
Pakiranje

mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

000672 Bepanthen 50 mg/g mazilo

Zap.
Štev.

Uradni list Republike Slovenije
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šumeča tableta
škatla z 10 šumečimi tabletami v plastičnem
vsebniku s sušilnim sredstvom

000680 Ca - C 1000 Sandoz

sok zeli škrlatne ehinaceje
(18-25:1), suhi

tablete

000682 HERBION ECHINACEA 170 mg obložene

tekoči ekstrakt zeli škrlatne
ehinaceje (1:12)
tekoči ekstrakt korenine škrlatne
ehinaceae (1:11)

000681 Echinaforce Duo tablete

kalcijev karbonat
kalcijev laktat glukonat
vitamin C (askorbinska kislina)

obložena tableta
škatla s 30 tabletami v plastičnem vsebniku

tableta
škatla s stekleničko s 40 tabletami

kapsula, trda
škatla s 60 kapsulami (6 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

suhi ekstrakt lista ginka,
standardiziran (35-67:1)

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana,
Slovenija

spremembe dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
prodajalnah
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih Salus, Ljubljana, d.d., Ljubljana in
prodajalnah
Kemofarmacija d.d., Ljubljana/Bioforce AG,
Roggwil, Švica
dovoljenje za promet z novim zdravilom
Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

Famar S.A., Orleans, Francija/Novartis
Consumer Health SA, Nyon, Švica

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

brez recepta v lekarnah

spremembe dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah

spremembe dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

5363-II-014/04
30.04.2004

5363-II-037/06
22.08.2006

5363-II-036/06
22.08.2006

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-002/09
do preklica
L03AW50
3837000120936
340502

5363-II-011/09
21.7.2014
L03AW50
3837000042344
300837

5363-II-001/09
30.4.2009
A11GB01
3837010003106
351555

5363-II-033/09
27.7.2011
N06DX50
3837000103311
309079

5363-II-032/09
27.7.2011
N06DX50
3837000103304
309044

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

Št.

suhi ekstrakt lista ginka,
standardiziran (35-67:1)

000679 Bilobil 80 mg trde kapsule

Farmacevtska oblika
Pakiranje

kapsula, trda
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v
pretisnem omotu)

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

3846 /

000678 Bilobil 80 mg trde kapsule

Zap.
Štev.

Stran
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peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko s 100 ml raztopine

tekoči ekstrakt zeli in korenine
obrečnega grenika (1:1,5-2,5)
tekoči ekstrakt korenine gozdnega
korena (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt cveta prave
kamilice (1:2-4)
tekoči ekstrakt plodu navadne
kumine (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt plodu pegastega
badlja (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt lista navadne
melise (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt lista poprove mete
(1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt zeli krvavega
mlečka (1:2,5-3,5)
tekoči eks.korenine
golostebelnega sladkega korena
(1:2,5-3,5)

benzokain
cinkov oksid

000684 Iberogast peroralne kapljice, raztopina

Farmacevtska oblika
Pakiranje

mazilo
škatla s tubo s 5 g mazila

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

000683 HERPLEX 100 mg/50 mg v 1 g mazilo

Zap.
Štev.

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

spremembe dovoljenja za promet

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH,
prodajalnah
Hevelstrasse 5, Darmstadt, Nemčija

brez recepta v lekarnah in specializiranih GALEX, proizvodnja in promet s
prodajalnah
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Slovenija
podaljšanje dovoljenja za promet
GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota,
Slovenija

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

5363-II-024/07
07.12.2007

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-027/09
29.12.2011
A03AW
3837000043754
300322

5363-II-012/09
do preklica
D04AB04
3837000120943
307319

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

Uradni list Republike Slovenije
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

spremembe dovoljenja za promet

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH,
prodajalnah
Hevelstrasse 5, Darmstadt, Nemčija

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

5363-II-080/06
29.12.2006

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-026/09
29.12.2011
A03AW
3837000043747
300179

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

Št.

tekoči ekstrakt zeli in korenine
obrečnega grenika (1:1,5-2,5)
tekoči ekstrakt korenine gozdnega
korena (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt cveta prave
kamilice (1:2-4)
tekoči ekstrakt plodu navadne
kumine (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt plodu pegastega
badlja (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt lista navadne
melise (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt lista poprove mete
(1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt zeli krvavega
mlečka (1:2,5-3,5)
tekoči eks.korenine
golostebelnega sladkega korena
(1:2,5-3,5)

peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko s 50 ml raztopine

Farmacevtska oblika
Pakiranje

3848 /

000685 Iberogast peroralne kapljice, raztopina

Zap.
Štev.

Stran
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liofilizirane mlečnokislinske
bakterije

kapsula, trda
škatla s 16 kapsulami (2 x 8 kapsul v Alu/Alu
pretisnem omotu)

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija
prodajalnah
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija
prodajalnah
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija
prodajalnah
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za promet

spremembe dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH,
prodajalnah
Hevelstrasse 5, Darmstadt, Nemčija

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

5363-II-079/06
29.12.2006

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-005/09
do preklica
A07FA01
3837000106893
300250

5363-II-004/09
do preklica
A07FA01
3837000121148
326607

5363-II-003/09
do preklica
A07FA01
3837000121131
320242

5363-II-025/09
29.12.2011
A03AW
3837000043730
300160

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

Št.

000689 Linex trde kapsule

liofilizirane mlečnokislinske
bakterije

000688 Linex trde kapsule

liofilizirane mlečnokislinske
bakterije

kapsula, trda
škatla s 16 kapsulami (1 x 16 kapsul v
Alu/PVC/PVDC pretisnem omotu)

kapsula, trda
škatla s stekleničko s 16 kapsulami

tekoči ekstrakt zeli in korenine
obrečnega grenika (1:1,5-2,5)
tekoči ekstrakt korenine gozdnega
korena (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt cveta prave
kamilice (1:2-4)
tekoči ekstrakt plodu navadne
kumine (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt plodu pegastega
badlja (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt lista navadne
melise (1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt lista poprove mete
(1:2,5-3,5)
tekoči ekstrakt zeli krvavega
mlečka (1:2,5-3,5)
tekoči eks.korenine
golostebelnega sladkega korena
(1:2,5-3,5)

000687 Linex trde kapsule

Farmacevtska oblika
Pakiranje

peroralne kapljice, raztopina
škatla s stekleničko z 20 ml raztopine

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

000686 Iberogast peroralne kapljice, raztopina

Zap.
Štev.

Uradni list Republike Slovenije
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5363-II-020/05
20.04.2005

5363-II-012/08
05.02.2008

5363-II-011/08
05.02.2008

5363-II-010/08
05.02.2008

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-008/09
21.11.2009
A11HA31
3837000095074
344737

5363-II-034/09
do preklica
A11HA31
3837000095074
344737

5363-II-024/09
17.8.2011
N07BA01
3837000108354
027880

5363-II-023/09
17.8.2011
N07BA01
3837000108347
027898

5363-II-022/09
17.8.2011
N07BA01
3837000108330
027901

5363-II-044/08
15.10.2011
A12CC04
3837000105100
310832

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

28 / 6. 4. 2010

kalcijev pantotenat

kalcijev pantotenat

tableta
brez recepta v lekarnah in specializiranih Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij,
Tbilisijska 87, Ljubljana, Slovenija
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem prodajalnah
omotu)
Lekarna Ljubljana, Ulica stare pravde 11,
sprememba pakiranja
Ljubljana, Slovenija

McNeil AB Norrbroplatsen 2, Helsingborg,
Švedska

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Nemčija in McNeil AB, Helsingborg,
Švedska/McNeil AB,, Švedska

000695 Panthol 120 mg tablete

sprememba imena

brez recepta v lekarnah

McNeil AB Norrbroplatsen 2, Helsingborg,
Švedska

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Nemčija in McNeil AB, Helsingborg,
Švedska/McNeil AB,, Švedska

McNeil AB Norrbroplatsen 2, Helsingborg,
Švedska

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG,
Nemčija in McNeil AB, Helsingborg,
Švedska/McNeil AB,, Švedska

tableta
brez recepta v lekarnah in specializiranih Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij,
Tbilisijska 87, Ljubljana, Slovenija
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem prodajalnah
omotu)
Lekarna Ljubljana Komenskega ulica 11,
podaljšanje dovoljenja za promet
Ljubljana, Slovenija

transdermalni obliž
škatla s 7 transdermalnimi obliži

sprememba imena

brez recepta v lekarnah

sprememba imena

brez recepta v lekarnah

000694 Panthol 120 mg tablete

nikotin (sprosti se 25 mg nikotina
v 16 urah)

transdermalni obliži

000693 Nicorette Invisipatch 25 mg/16 ur

nikotin (sprosti se 15 mg nikotina
v 16 urah)

transdermalni obliži

000692 Nicorette Invisipatch 15 mg/16 ur

nikotin (sprosti se 10 mg nikotina
v 16 urah)

transdermalni obliž
škatla s 7 transdermalnimi obliži

transdermalni obliž
škatla s 7 transdermalnimi obliži

transdermalni obliži

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

brez recepta v lekarnah in specializiranih KRKA, tovarna zdravil, d.d., Slovenija
prodajalnah
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka
cesta 6, Novo mesto, Slovenija
podaljšanje dovoljenja za promet

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

Št.

magnezij (v obliki magnezijevega
citrata)

000691 Nicorette Invisipatch 10 mg/16 ur

Farmacevtska oblika
Pakiranje

šumeča tableta
škatla z 20 šumečimi tabletami v plastičnem
vsebniku

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

3850 /

000690 Magnesol 150 mg šumeče tablete

Zap.
Štev.

Stran
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pastila
škatla s 24 pastilami (2 x 12 pastil v
pretisnem omotu)

pastila
škatla s 24 pastilami (2 x 12 pastil v
pretisnem omotu)

pastila
škatla s 24 pastilami (2 x 12 pastil v
pretisnem omotu)

000700 STREPSILS FRIZ 0,6 mg/1,2 mg pastile

000701 STREPSILS MENTOL 0,6 mg/1,2 mg/8 mg

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol
levomentol

Farmedica, d.o.o., Leskoškova 12,
Ljubljana, Slovenija

Salus, Ljubljana, d.d., Ljubljana in
Kemofarmacija d.d., Ljubljana/Bioforce AG,
Roggwil, Švica

Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija

Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija

podaljšanje dovoljenja za promet

Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
prodajalnah
Ltd., Nottingham, Velika Britanija

podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
prodajalnah
Ltd., Nottingham, Velika Britanija

sprememba sestave in sprememba
imena

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
prodajalnah
Ltd., Nottingham, Velika Britanija

5363-II-059/06
05.12.2006

5363-II-008/09
09.04.2009

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

5363-II-019/09
do preklica
R02AA20
3837000104684
351725

5363-II-014/09
do preklica
R02AA20
3837000104691
351660

5363-II-009/09
30.4.2009
R02AA20
3837000104691
351660

5363-II-015/09
do preklica
R02AA20
3837000104677
351679

5363-II-064/08
26.11.2013
G04CW50
3837000118032
300209

5363-II-010/09
21.11.2009
A11HA31
3837000095074
344737

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

Št.

pastile

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

dovoljenje za promet z novim zdravilom

brez recepta v lekarnah

Lekarna Ljubljana Komenskega ulica 11,
Ljubljana, Slovenija

Lekarna Ljubljana, PE Galenski laboratorij,
Tbilisijska 87, Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd., Nottingham, Velika Britanija
škatla s 16 pastilami (2 x 8 pastil v pretisnem prodajalnah
omotu)
Reckitt Benckiser Healthcare International
podaljšanje dovoljenja za promet
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija

000699 STREPSILS FRIZ 0,6 mg/1,2 mg pastile

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

0,6 mg/1,2 mg pastile

000698 STREPSILS brez sladkorja z okusom limone pastila

gosti ekstrakt plodu palmeta
(9-12:1)

kalcijev pantotenat

kapsula, mehka
škatla s stekleničko s 30 kapsulami

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

000697 Prostasan 320 mg mehke kapsule

Farmacevtska oblika
Pakiranje

tableta
brez recepta v lekarnah in specializiranih
škatla z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem prodajalnah
omotu)
sprememba naslova imetnika dovoljenja
za promet

Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

000696 Panthol 120 mg tablete

Zap.
Štev.
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Ime zdravila
Mednarodno nelastniško ime

Farmacevtska oblika
Pakiranje

pastila
škatla z 12 pastilami (1 x 12 pastil v
pretisnem omotu)

gel
škatla s tubo s 50 g gela

000704 STREPSILS z okusom medu in limone 0,6

000705 VENITAN gel

EVA 2010-2711-0005

Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija

Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija
5363-II-047/05
30.12.2005

Stran 9 od 9

5363-II-013/09
do preklica
R05X
3837000043006
351504

5363-II-029/09
20.6.2010
C05BW01
3837000097399
336343

5363-II-017/09
do preklica
R02AA20
3837000100907
353507

5363-II-018/09
do preklica
R02AA20
3837000104714
351717

5363-II-016/09
do preklica
R02AA20
3837000104707
352845

Št.odločbe
Datum veljavnosti
ATC
Črtna koda
Delovna šifra

dr. Martina Cvelbar, mag.farm.,spec.
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Direktorica
dr. Martina Cvelbar, mag. farm., spec., l.r.
Direktorica

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

brez recepta v lekarnah in specializiranih Procter & Gamble Manufacturing GmbH,
prodajalnah
Procter & Gamble-Strasse 1, Gross-Gerau,
Nemčija
podaljšanje dovoljenja za promet
MIKONA internacionalno podjetje s
farmacevtskimi in medicinskimi izdelki,
d.o.o., Predilniška cesta 14, Tržič,
Slovenija

brez recepta v lekarnah in specializiranih Lek farmacevtska družba d.d., Slovenija
prodajalnah
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova
57, Ljubljana, Slovenija
dodatni izdelovalec

podaljšanje dovoljenja za
promet+sprememba izdelovalca

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
prodajalnah
Ltd., Nottingham, Velika Britanija

podaljšanje dovoljenja za
promet+sprememba izdelovalca

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
prodajalnah
Ltd., Nottingham, Velika Britanija

Reckitt Benckiser Healthcare International
Ltd. 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, Velika Britanija

Datum prenehanja
veljavnosti

Številka odločbe, ki
preneha veljati

28 / 6. 4. 2010

Št. 715-0002/2010
Ljubljana, dne 22. februarja 2010
Št. 715-0002/2010
EVA 2010-2711-0005
Ljubljana, dne 22. februarja 2010

levomentol
kafra, racemna

000706 WICK nosni inhalator

beta escin (amorfni)

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

mg/1,2 mg pastile

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol

hlapi za inhaliranje, raztopina
1 inhalator z 0,5 ml raztopine v pretisnem
omotu

pastila
škatla s 24 pastilami (2 x 12 pastil v
pretisnem omotu)

mg/1,2 mg pastile

000703 STREPSILS z okusom medu in limone 0,6

podaljšanje dovoljenja za promet

brez recepta v lekarnah in specializiranih Reckitt Benckiser Healthcare International
prodajalnah
Ltd., Nottingham, Velika Britanija

Izdelovalec/proizvajalec
Predlagatelj

Št.

amilmetakrezol
2,4-diklorobenzilalkohol
askorbinska kislina
natrijev askorbat

škatla s 24 pastilami (2 x 12 pastil v
pretisnem omotu)

Način/režim izdajanja
Vrsta odločbe

3852 /

pastile

000702 STREPSILS VITAMIN C z okusom pomaranče pastila

Zap.
Štev.

Stran
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OBČINE
BISTRICA OB SOTLI
1239.

74

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za
leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09)
je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 24. redni seji dne
25. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2010

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bistrica ob Sotli za leto 2010
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

42
43

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov
določa v naslednjih zneskih:

III.
B.
IV.

v EUR
A.

I.
70

71

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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
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 neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Proračun
leta 2010
2.668.687
1.459.512
1.372.557
1.263.099
66.597
42.861
86.955
35.521
389
190
7.106
43.749
271.043
30.543
0
240.500

75

V.
44

VI.

C.
VII.

TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
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
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA 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+443)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)

938.132
332.483
605.649
2.885.492
447.261
159.475
24.222
233.571
9.993
20.000
630.577
24.913
318.907
81.137
205.620
0
1.654.680
1.654.680
152.974
135.281
17.693
–216.805

0
0

0
0

0
40.000

Stran

3854 /
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ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
‑ ali 0 ali +
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije

50

40.000
40.000
15.003
15.003
15.003

–191.808
24.997
216.805
191.808

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in
se objavita na spletni strani Občine Bistrica ob Sotli.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za
katere se pobirajo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med na
primer: glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika župan občine.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt

razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
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, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika – župan lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
10.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eurov
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 500,00 eurov odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži za
40.000 EUR za namen:
– nakup nepremičnin.
Občina lahko daje poroštva v skladu z veljavno zakonodajo.
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11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina) se lahko zadolžujejo do zakonsko dovoljenih
obsegov le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen

Št.

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto

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 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
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
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
432 Investicijski transferi prorač.
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
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(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
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Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2010
Bistrica ob Sotli, dne 25. marca 2010
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.
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HODOŠ
1240.

Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 –
ZSPPO) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS,
št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 22. redni seji dne
25. 3. 2010 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

II.
40

41

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Hodoš za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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42
43

III.
B.
IV.

Stran

3855

v eurih
Proračun
leta 2010
1.720.819
390.858
339.708
310.908
12.850
15.950
0
51.150
1.950
50
2.100
0
47.050
25.450
450
0
25.000
1.500
1.500
0
1.303.011
1.273.011
30.000
1.713.325
340.126
85.200
14.810
196.950
8.750
34.416
174.600
1.000
129.050
36.700
7.850
0
1.193.364
1.193.364
5.235
0
5.235
7.494

0

Stran
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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+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premož.
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
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.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

Uradni list Republike Slovenije

75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
240.000
240.000
256.008
256.008
256.008
–8.513
–16.008
–7.494
8.513

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na oglasni deski Občine Hodoš.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva
za okolje in prostor,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganje odpadkov, ki se uporabi za namene po uredbi o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v
skladu z odločbo ministrstva za okolje in prostor,
– namenska sredstva iz državnega proračuna za investicije in tekoče programe,
– drugi prihodki, ki jih določi občina.
Na predlog župana lahko občinski svet določi udeležbo
oziroma sofinanciranje občanov pri posameznih delih širšega
pomena.
Pravice porabe na proračunski postavki, na primer: Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v
tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za dotacije v zvezi z raznimi večjimi
kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne
izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in
organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge
odhodke investicijskega značaja ter amortizacijo,
– o izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro
izvajalca oziroma zbiranje ponudb blaga, gradbena dela in
storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po
posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika župan. Če se po sprejemu
proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti
za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi
obseg izdatkov za tak namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih
postavk proračuna. Župan lahko prerazporedi sredstva znotraj
proračuna do višine 50.000,00 eurov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu
o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporab
ljajo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
– okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi
za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
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.

Uradni list Republike Slovenije
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen

Št.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA
IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev
občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži
v skladu z Zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih
financah in uredbo o zadolževanju občin.

Stran
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11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov, javnih podjetjih
ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko
v letu 2010 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju
odloča občinski svet.
12 člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje
z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko
zadolži do višine predpisane z zakonom.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Hodoš v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

(proračunski skladi)
V proračunu se zagotovijo sredstva za proračunsko rezervacijo v višini do 1,5% prejemkov proračuna.
Sredstva se uporabljajo za financiranje:
– nepredvidenih nalog za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Porabljena sredstva
za proračunsko rezervacijo se razporedijo pri uporabnikih na
postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se odpre nova postavka. O uporabi sredstev proračunske rezervacije
odloča župan in o tem seznanja občinski svet.
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2010, izkazanih
v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% proračunske
rezerve Občine Hodoš.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini
34.416,39 EUR.
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.
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14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na OS
in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026/2010-BK
Hodoš, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r

NOVA GORICA
1241.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Branik

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Branik
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Branik (Uradno glasilo, št. 20/96,
Uradne objave, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:

Stran
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»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki poučujejo od 1. do 5. razreda,
– strokovni delavci, ki poučujejo od 6. do 9. razreda,
– strokovni delavci enote vrtca,
– drugi strokovni delavci (podaljšano bivanje, knjižnica,
svetovalna služba ...),
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1242.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Čepovan

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Čepovan
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan (Uradno glasilo,
št. 20/96, Uradne objave, št. 9/02, Uradni list RS, št. 56/08)
(v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po:
– dva predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od 1. do
5. razreda, in strokovni delavci enote vrtca,
– dva predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od
6. do 9. razreda, in drugi strokovni delavci (podaljšano bivanje,
knjižnica, svetovalna služba ...),
– enega predstavnika administrativno‑računovodski in
tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1243.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Dornberk

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Dornberk
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk (Uradno glasilo,
št. 20/96, 1/97, 13/98, Uradne objave, št. 9/02, Uradni list RS,
št. 56/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestav
ljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične osnovne šole, ki poučujejo
od 1. do 5. razreda, in drugi strokovni delavci matične osnovne
šole ter enot vrtca (podaljšano bivanje, knjižnica, svetovalna
služba ...),
– strokovni delavci matične osnovne šole, ki poučujejo od
6. do 9. razreda,
– strokovni delavci Vrtca Dornberk,
– strokovni delavci Vrtca Prvačina in Podružnične osnovne šole Prvačina ter drugi strokovni delavci podružnične osnovne šole (podaljšano bivanje),
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1244.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Frana Erjavca Nova Gorica
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave, št. 9/02,
Uradni list RS, št. 56/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestav
ljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po:
– enega predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od
1. do 5. razreda,
– dva predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od 6. do
9. razreda,
– enega predstavnika drugi strokovni delavci (podaljšano
bivanje, knjižnica, svetovalna služba ...),
– enega predstavnika administrativno‑računovodski in
tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1245.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Milojke Štrukelj Nova Gorica

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Milojke Štrukelj Nova Gorica
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica
(Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave, št. 9/02,
Uradni list RS, št. 56/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestav
ljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
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Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po:
– enega predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od
1. do 3. razreda,
– enega predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od
4. do 5. razreda, in drugi strokovni delavci (podaljšano bivanje,
knjižnica, svetovalna služba ...),
– dva predstavnika strokovni delavci, ki poučujejo od 6. do
9. razreda,
– enega predstavnika administrativno‑računovodski in
tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1246.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Solkan

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Solkan
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan (Uradno glasilo,
št. 20/96, 13/98, 17/98, Uradne objave, št. 9/02, Uradni list
RS, št. 56/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestav
ljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci matične šole, ki poučujejo od 1. do
5. razreda, in drugi strokovni delavci matične šole ter enot vrtca
(podaljšano bivanje, knjižnica, svetovalna služba ...),
– strokovni delavci matične šole, ki poučujejo od 6. do
9. razreda,
– strokovni delavci Podružnične šole Grgar in Podružnične šole Trnovo in drugi strokovni delavci podružničnih šol
(podaljšano bivanje),
– strokovni delavci enot vrtcev,
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1247.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Šempas

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Osnovna šola Šempas
1. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas (Uradno glasilo, št. 20/96, 13/98, Uradne objave, št. 9/02, Uradni list RS,
št. 56/08) (v nadaljevanju: odlok) se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestav
ljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.«
Besedilo tretjega odstavka 11. člena odloka se nadomesti
z novim besedilom, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah tako, da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci, ki poučujejo od 1. do 5. razreda,
– strokovni delavci, ki poučujejo od 6. do 9. razreda,
– strokovni delavci enote vrtca,
– drugi strokovni delavci (podaljšano bivanje, knjižnica,
svetovalna služba ...),
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00, 127/06) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in
Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine
Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08) (v nadaljevanju: odlok)
se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– Enota vrtca: vrtec Ciciban, Cankarjeva ulica 1, Nova
Gorica,«.
Dosedanja peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta,
sedma in osma alinea.

lom:
ljajo:

2. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z naslednjim besedi»Zavod upravlja 11‑članski svet zavoda, ki ga sestav

– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica.
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in
neposrednih volitvah, tako da imajo po enega predstavnika:
– strokovni delavci enot Centralni vrtec, Mojca ter drugi
strokovni delavci (svetovalni delavec, organizator prehrane,
organizator zdravstveno‑higienskega režima ...),
– strokovni delavci enot Najdihojca in Čriček,
– strokovni delavci enot Kurirček, Ciciban,
– strokovni delavci enot Kekec in Julke Pavletič,
– administrativno‑računovodski in tehnični delavci.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev izmed svojih članov tako, da imajo po enega predstavnika starši, ki imajo otroke
vključene v enotah:
– Centralni vrtec, Mojca in Najdihojca,
– Kurirček in Ciciban,
– Kekec, Julke Pavletič in Čriček.
Mandat članov sveta traja 4 leta.
Nihče ne more biti imenovan oziroma izvoljen za člana
sveta več kot dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom otroka.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2007-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010

Št. 007-10/2008-06
Nova Gorica, dne 18. marca 2010

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

1249.
1248.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Park znanja

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt‑A) in 19. člena
Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02,
25/02, Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne
občine Nova Gorica na seji dne 18. marca 2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Park znanja
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Nova Gorica potrebuje razvoj dejavnosti, ki jo bodo dvignile v novo dimenzijo prepoznavnosti. Za razliko od proizvodnih
trgovskih in igralniških vsebin, ki so že zastopane, bi naše
mesto moralo v prihodnosti nameniti več pozornosti in možnosti
za razvoj intelektualnih vsebin najvišjega nivoja. Razvoj izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih dejavnosti pomeni ohranjanje mladosti našega mesta kot prepoznavne kvalitete, ki jo
želimo umestiti v nedorečen južni rob mesta med potok Koren
in Streliško pot. Obravnavano območje nudi odlične možnosti
za umeščanje navedenih dejavnosti. Kvaliteto lokacije še zlasti
pomeni neposredna povezanost s centralnimi prostori mesta,
hkrati pa je območje dovolj umaknjeno za potrebe umirjenega
intelektualnega dela.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta
Območje OPPN omejuje na zahodu in jugu Streliška pot,
na severu struga potoka Koren, na vzhodu pa cestna povezava
med Streliško potjo in Gortanovo ulico. Na tak način OPPN zajema zemljiške parcele številka 1303, 1304, 1306, 1307, 1310,
1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312, 1314/1, 1314/2, 1314/3, 1314/4,
1315/1, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1316, 1470/1, 1470/2, 1470/3,
1470/4, 1471, 1472, 1473/1, 1473/2, 1474/1, 1475, 1476 in
1477, vse k.o. Nova Gorica, v skupni izmeri 77 514 m2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bodo povzete po izdelani strokovni
podlagi za urbanistično in arhitekturno zasnovo območja ob
Kornu – Park znanja, ki jih je izdelal v januarju 2010 studio
Podrecca. Strokovna podlaga je vsebinsko in prostorsko preverila obravnavano območje. Le‑ta bo tudi podlaga za izvedbo
posameznih arhitekturno urbanističnih natečajev za zaključene
sklope v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenih dovoljenj.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
90 dni
pridobitev smernic in sklepa MOP
o potrebnosti CPVO
40 dni
dopolnjen osnutek načrta
60 dni (s CPVO 120 dni)
javna razgrnitev in obravnava
40 dni
priprava predloga načrta
60 dni
pridobitev mnenj in potrdila MOP
o sprejemljivosti vplivov na okolje 40 dni (s CPVO 60 dni)
predložitev načrta Mestnem svetu
v sprejem z odlokom
30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja
prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova
Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16,
Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
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– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta 25. junija
1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le‑te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2010.
7. Prehodne in končne določbe
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (Uradni list RS, št. 39/09) in Sklep o spremembi
Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu (Uradni list RS, št. 57/09).
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 3505-7/2009
Nova Gorica, dne 18. marca 2010
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

ŠENTRUPERT
1250.

Sklep o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu

Na podlagi 43. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07, 41/07, 122/07 – Odločba
US), 38. člena Pravilnika za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in
5/09 – v nadaljevanju: pravilnik) in 19. člena Statuta Občine
Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine
Šentrupert na 28. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v višini 15,59
EUR na efektivno uro.
2. člen
Subvencija iz proračuna Občine Šentrupert znaša 50%,
kar pomeni 7,80 EUR/uro.
3. člen
Ob upoštevanju subvencije občine in subvencije iz proračuna RS znaša končna cena storitve za uporabnike iz Občine
Šentrupert 6,15 EUR/uro.
4. člen
Stroški vodenja in koordiniranja znašajo 0,57 delavke
2.817,25 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mokronog ‑ Trebelno in Šentrupert razdelijo glede na dejansko število
uporabnikov mesečno.
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5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski
svet Občine Šentrupert, uporablja pa se od 1. 3. 2010 dalje.
Št. 12281-0001/2010
Šentrupert, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

1251.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe, 90., 104. in 126.i člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) in
8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00)
je Občinski svet Občine Šentrupert na 28. redni seji dne 25. 3.
2010 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje
pri Jelšah za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2009 ter
o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni
podskupin – kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se
objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.
Št. 03212-0013/2010
Šmarje pri Jelšah, dne 26. marca 2010

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št.
3983/22, travnik – javno dobro v izmeri 982 m2 vpisani pri vl.
št. 1960, k.o. Šentrupert.
II.
Zemljišče parc. št. 3982/22, k.o. Šentrupert postane lastnina Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0004/2010-4
Šentrupert, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
1252.

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09) in 114. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine
Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne 25. 3. 2010 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri
Jelšah za leto 2009.

Priloga
A.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
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
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
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
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Znesek
v EUR
9.063.845
6.773.585
6.237.726
5.482.205
492.678
262.843
535.859
268.896
2.096
4.942
292
259.633
145.121
83.528
61.593
2.145.139
1.400.930
744.209
9.735.671
2.191.293
598.134
98.571
1.399.197
55.391
40.000
3.056.679
157.900
1.943.860

Uradni list Republike Slovenije
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I‑II)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITAL. DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. 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 RAČUNU
31.12. PRETEKLEGA LETA

Št.

270.717
684.202
3.929.747
3.929.747
557.952
438.180
119.772
–671.826

640.836
1.302.730
671.826
146.876

VELIKA POLANA
1253.

Sklep o načinu financiranja političnih strank
v Občini Velika Polana

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski
svet Občine Velika Polana na 19. seji dne 12. 3. 2010 sprejel

SKLEP
o načinu financiranja političnih strank
v Občini Velika Polana
1. člen
Strankam, katere so kandidirale s svojimi kandidati za
člane občinskega sveta in so dosegle zadostno število glasov,
pripadajo od 1. januarja 2010 sredstva iz proračuna Občine
Velika Polana za leto 2010, v višini 0,45 EUR za vsak dobljeni
glas na volitvah za občinski svet.
2. člen
Sredstva se strankam izplačajo kvartalno na podlagi predloženega zahtevka na njen transkakcijski račun.
3. člen
Financiranje političnih strank v Občini Velika Polana je v
skladu z Zakonom o političnih strankah.

3863

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6-19/2010 OS
Velika Polana, dne12. marca 2010
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

ŽALEC

0

1.500.000
1.500.000
197.270
197.270

Stran

– V letu 2006, 2007, 2008 in 2009 je posamezna stranka
za pridobljeno število glasov dobila 0,45 EUR.
– V proračunu za leto 2010 je predviden isti znesek za
pridobljeno število glasov.
Od tega pripadajo stranki Nsi (2.323 glasov X 0,45 EUR)
sredstva v višini 1.045,35 EUR in SDS (659 glasov X 0,45
EUR) v višini 296,52 EUR.

9.932
5.086
4.846

9.932

28 / 6. 4. 2010 /

1254.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na
območju Občine Žalec

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95
– odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 –
odločba US, 29/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07),
Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 95/07), 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine Žalec dne 22. marca 2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
na območju Občine Žalec
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) se 9. člen dopolni tako, da se
na koncu pika nadomesti z vejico ter se doda: »razen, če s
programom opremljanja za posamezno območje ni določeno
drugačno razmerje.«
2. člen
14. člen se dopolni tako, da se v prvem stavku pred piko
doda: »ali na obroke.«
3. člen
Za prvim odstavkom 14. člena se dodata drugi in tretji
odstavek, ki se glasita:
»Kolikor se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s posamezno komunalno opremo oziroma priključitve na posamezno komunalno
opremo, je potrebno komunalni prispevek plačati pred priključitvijo objekta na posamezno komunalno opremo.
Če komunalni prispevek ni plačan skladno z Odločbo o
plačilu komunalnega prispevka, odločba preneha veljati z iztekom koledarskega leta, v katerem je postala pravnomočna.«

Stran

3864 /

Št.
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4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-06-0002/2008
Žalec, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1255.

Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno
odplačilo komunalnega prispevka

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), četrtega
odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 25/09) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 22. marca 2010 sprejel

PRAVILNIK
o kriterijih za odlog in obročno odplačilo
komunalnega prispevka
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za odlog plačila in obročno
odplačevanje ter zavarovanje in obrestovanje dolga iz naslova
plačila komunalnega prispevka na območju Občine Žalec.
2. člen
Obročno odplačevanje se na vlogo stranke dovoli po
naslednjih kriterijih:
a) kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ
36-mesečnih obrokih, s tem da posamezni obrok ne sme biti
manjši od 100 €;
b) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, kot so novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave
ipd., se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ
12-mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka
ne sme biti manjša od 500 €.
Župan lahko iz utemeljenih razlogov dovoli odlog plačila
komunalnega prispevka za največ 6 mesecev.
3. člen
V primeru odloga plačila oziroma obročnega odplačevanja dolga iz naslova plačila komunalnega prispevka, se dolg
obrestuje po obrestni meri EURIBOR +1% p.a.

Uradni list Republike Slovenije
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga z zastavo premoženja, mora vlogi predložiti listine, ki dokazujejo obstoj
premoženja, namenjenega za zavarovanje plačila in dokazila
o njegovi vrednosti.
Zavarovanje v obliki poroštva fizične osebe je mogoče
le, če dolg dolžnika, ki je zavarovan s takim zavarovanjem, ne
presega 10.000,00 €.
Kolikor namerava dolžnik zavarovati plačilo dolga s poroštvom pravne osebe, mora k vlogi predložiti poslovno poročilo
z računovodskimi izkazi za preteklo poslovno leto, skupaj z
revizijskim poročilom poroka, če je porok zavezan k revidiranju
poslovanja, in računovodske izkaze poroka na zadnji dan koledarskega meseca pred vložitvijo prošnje.
V primeru, da dolžnik predlaga zavarovanje plačila dolga
s poroštvom fizične osebe, mora k vlogi predložiti listine, ki
dokazujejo obstoj premoženja poroka, in dokazila o njegovi
vrednosti.
6. člen
O prošnji za odlog plačila oziroma za obročno odplačevanje komunalnega prispevka odloči župan in o tem obvesti
dolžnika. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.
7. člen
Kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg. V tem primeru
Občina Žalec takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 420-07-0014/2010
Žalec, dne 23. marca 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

1256.

Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu občinske uprave Občine Žalec

Na podlagi 13. člena Uredbe o upravnem poslovanju
(Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,
31/08, 35/09) in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05, 23/06) je župan Občine Žalec sprejel

SKLEP
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
občinske uprave Občine Žalec

4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži vlogo
za odlog plačila oziroma za obročno odplačilo komunalnega
prispevka kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti v plačilo.
V vlogi je potrebno navesti ali gre za odlog plačila ali za
obročno odplačevanje, razloge za vložitev vloge ter predlog za
način zavarovanja dolga.

1. člen
Občinska uprava Občine Žalec posluje z naslednjim
uradnim elektronskim poštnim naslovom: glavna.pisarna@
zalec.si.
Sporočila, prejeta na elektronski poštni naslov iz prejšnjega odstavka, redno sprejema in pregleduje glavna pisarna
občinske uprave.

5. člen
Dolžnik je dolžan plačilo obveznosti do občine ustrezno
zavarovati. Stroški izvedbe zavarovanja (cenitve, notarski in
sodni stroški ipd.) bremenijo dolžnika.
Dolžnik lahko zavaruje plačilo dolga z:
– zastavo premoženja (premičnine, nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe ipd.);
– zavarovanjem pri zavarovalnici;
– z bančno garancijo, izdano v korist občine ali
– s poroštvom fizičnih ali pravnih oseb.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 080-01-0002/2010
Žalec, dne 19. marca 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Uradni list Republike Slovenije
1257.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1506/5 k.o. Levec

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne
1. marca 2010 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/5,
k.o. Levec
I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 1506/5,
travnik v izmeri 200 m2, k.o. Levec.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se pri parc.
št. 1506/5, k.o. Levec vknjiži lastninska pravica na imetnika
Občina Žalec.
III.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Repub
like Slovenije.
Št. 465-02-06/2010
Žalec, dne 2. marca 2010
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Št.
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Stran

3865

2. člen
Ta popravek začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 175/03-2010
Turnišče, dne 12. marca 2010
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

1259.

Popravek Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem
načrtu Podrožnik v Mozirju

Popravek
V Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 32/09, dne 24. 4. 2009, se doda:
– v točki 1.2 doda stavek:
»Predlagane spremembe je mogoče zaokrožiti v tri ločena
območja.«
– v točki 6. naslednje besedilo:
»Za vsako zaokroženo območje se glede na različne investitorje skladno s postopkom in predvidenimi roki sprememba
in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju
lahko zaključi v ločenem postopku.«
Št. 032-0002/09
Mozirje, dne 26. marca 2010
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

POPRAVKI
1258.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine
Turnišče

Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09) in 16. člena Statuta Občine
Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine
Turnišče na 20. redni seji dne 11. 3. 2010 sprejel

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Občine Turnišče
1. člen
Popravi se drugi odstavek 1. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 102/09)
in se tako glasi:
»Organ upravljanja šole je svet zavoda. Sveta zavoda
je sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov delavcev zavoda, od katerih delavci zavoda izvolijo
tri predstavnike delavcev šole in dva predstavnika delavcev
vrtca. Predstavnike staršev imenuje svet staršev, v katerem
so zastopani predstavniki staršev šole in vrtca, na način kot ga
določa poslovnik sveta staršev.«

1260.

Tehnični popravek grafičnega dela Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 1990

Popravek
V kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja
Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list RS, 103/04, popr. – 103/05 in 17/06, 64/07 Odl. US)
se odpravijo tehnične napake, ki so nastale pri izrisu čistorisa,
in sicer za parc. št.
– 501/133, *311/3, 501/144, 501/145, 1106/1, 1106/2,
342/56, 342/57, 342/58, 342/59, 367/18, 367/19, vse k.o. Škofja Loka.
– 5/3, *4, 10/1, 10/2, 11, 13/1, 17, 19, 20, 21, 23/1, 23/2,
25/1, 25/2, 27, 28/1, 32, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36, 37, 38,
40/1, 40/2, 42/1, 42/2, 44, 45/1, 45/2, 47, 550-del, 551/1-del,
vse k.o Kovski vrh;
– 891/3, *30, 1017-del, vse k.o. Ožbolt;
– 991/4-del, k.o. Reteče;
– 435/1-del, k.o. Bukovica
– 965/3, 965/2, 971/2, 985, 971/4, 965/4, 966, 967 vse,
k.o. Draga.
Št. 30000-7/2000
Škofja Loka, dne 22. marca 2010
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

Stran

3866 /

Št.
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VSEBINA

1233.
1234.
1235.

1236.

1237.

1238.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2B)
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
javno železniško infrastrukturo (ZZSIJŽI)
Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo)
(ZDoh-2-UPB5)

1248.
3805
3809
3809

1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.

1250.
1251.

MINISTRSTVA

Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne
Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

Sklep o zavrnitvi pobude

Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za
katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano
dovoljenje za promet

1253.

Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

1254.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1255.
3843

1256.
1257.

BISTRICA OB SOTLI

Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto
2010

HODOŠ

Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2010

3853

1258.

3855
1259.

NOVA GORICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Branik
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Čepovan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Dornberk
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Frana
Erjavca Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Milojke
Štrukelj Nova Gorica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Solkan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šempas

3857
3858
3858
3858

1260.

3861
3862

3862

VELIKA POLANA

3863

ŽALEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka na območju
Občine Žalec
Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno odplačilo
komunalnega prispevka
Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu
občinske uprave Občine Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1506/5 k.o. Levec

3863
3864
3864
3865

POPRAVKI

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Občine Turnišče
Popravek Sklepa o začetku priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik
v Mozirju
Tehnični popravek grafičnega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do
leta 1990

3865
3865

3865

Uradni list RS – Razglasni del

3859

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 28/10
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

3859

VSEBINA

3860

3860

ŠMARJE PRI JELŠAH

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009

3841

3860

ŠENTRUPERT

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene
storitve pomoč družini na domu
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1252.
3841

OBČINE
1239.

1249.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Park znanja

Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev

769
769
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