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DRŽAVNI ZBOR
2921.

Zakon o Državnem zboru (ZDZ)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o Državnem zboru (ZDZ)
Razglašam Zakon o Državnem zboru (ZDZ), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-8
Ljubljana, dne 30. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DRŽAVNEM ZBORU (ZDZ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja organizacijo in pogoje delovanja Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni
zbor).
2. člen
(1) Državni zbor opravlja zakonodajno, volilno in nadzorno
funkcijo v skladu z Ustavo Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ustava) in zakonom, na način, ki ga določa Poslovnik
državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: poslovnik).
(2) Državni zbor je v okviru uresničevanja svojih pristojnosti samostojen in avtonomen pri določitvi svoje organizacije,
načina delovanja in poslovanja, delovanja služb in sredstev za
svoje delo.
3. člen
Sedež državnega zbora je v Ljubljani.
4. člen
Državni zbor pri svojem delu zagotavlja načelo odprtosti.
Delo državnega zbora je javno. Javnost dela se zagotavlja na
način, ki ga določa poslovnik.
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5. člen
(1) Sredstva za delo državnega zbora določi državni
zbor in so sestavni del proračuna Republike Slovenije. Višina
sredstev se določi tako, da omogoča izvajanje pristojnosti in
delovanje državnega zbora.
(2) O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka odloča državni zbor samostojno.
(3) Državni zbor pri določitvi in porabi sredstev iz prvega
odstavka tega člena upošteva javnofinančna načela, določena
v predpisih, ki urejajo javne finance.
(4) Nadzor nad porabo sredstev opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
II. POSLANCI, PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKI
DRŽAVNEGA ZBORA
6. člen
Državni zbor sestavljajo poslanke in poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci), izvoljeni v skladu z zakonom, ki ureja
volitve v državni zbor. Njihov položaj, pravice in obveznosti,
materialne pogoje dela ter način zagotavljanja strokovne pomoči določa zakon, ki ureja položaj poslancev.
7. člen
Predsednica oziroma predsednik državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: predsednik) predstavlja državni zbor, vodi
delo državnega zbora in opravlja druge naloge v skladu z
ustavo, zakonom in poslovnikom. Predsednika izvolijo poslanci
izmed sebe na način, ki ga določata ustava in poslovnik.
8. člen
Državni zbor ima največ tri podpredsednike, ki pomagajo
predsedniku pri njegovem delu in ga nadomeščajo v primeru
odsotnosti ali zadržanosti. Podpredsednike izmed sebe izvolijo
poslanci na način, ki ga določa poslovnik.
9. člen
(1) Kolegij predsednika državnega zbora (v nadaljnjem
besedilu: kolegij predsednika), ki ga sestavljajo predsednik in
podpredsedniki, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih
skupnosti, je posvetovalno telo predsednika, ki v primerih, ki jih
določata poslovnik in ta zakon, tudi odloča.
(2) Kolegij predsednika na predlog generalnega sekretarja sprejme finančni načrt državnega zbora.
III. GENERALNI SEKRETAR
10. člen
(1) Generalna sekretarka oziroma generalni sekretar državnega zbora (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar) je
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funkcionar, ki ga za čas svojega mandatnega obdobja imenuje
državni zbor na način, ki ga določa poslovnik.
(2) Generalni sekretar je predstojnik v razmerju do javnih
uslužbencev državnega zbora.
(3) Generalni sekretar organizira in usklajuje delo služb
državnega zbora, skrbi za razvoj organizacije in dela ter opravlja druga dela in naloge v skladu z zakonom, poslovnikom in
drugimi predpisi.
(4) Generalni sekretar določi notranjo organizacijo
služb, njihova delovna področja in sistemizacijo, s katero določi delovna mesta, nazive, plačni razred delovnega mesta
ali naziva brez napredovanja, najvišji plačni razred delovnega mesta ali naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem,
opis tipičnih nalog delovnega mesta in minimalne pogoje
za zasedbo delovnega mesta. K sistemizaciji da soglasje
kolegij predsednika državnega zbora. Soglasje ni potrebno k
spremembam sistemizacije zaradi uskladitve z zakonodajo,
k spremembam, ki se nanašajo na manj kot 15% delovnih
mest v posameznem koledarskem letu oziroma ne zahtevajo
povečanja potrebnih finančnih sredstev, ne glede na število
delovnih mest.
(5) Generalni sekretar lahko pristojnemu delovnemu telesu predlaga v sprejem akt, s katerim se podrobneje urejajo
materialni in drugi pogoji za delo poslancev, kadar ni predlagatelj takega akta, pa lahko o njem poda mnenje.
(6) Za pravice generalnega sekretarja do povračil stroškov
in nadomestil, dopusta, regresa, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter za pravice po
prenehanju mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja položaj poslancev.
IV. NAMESTNIKA GENERALNEGA SEKRETARJA
IN SLUŽBE DRŽAVNEGA ZBORA
11. člen
(1) Generalni sekretar ima dva namestnika.
(2) Namestnik generalnega sekretarja vodi sekretariat,
koordinira delo organizacijskih enot sekretariata in nadomešča
generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti v skladu s pooblastili generalnega sekretarja.
(3) Namestnik generalnega sekretarja – direktor vodi direktorat, koordinira delo organizacijskih enot direktorata in nadomešča generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti v skladu
s pooblastili generalnega sekretarja.
12. člen
(1) Službe državnega zbora sestavljajo sekretariat, direktorat in druge službe državnega zbora, ki opravljajo naloge, s
katerimi se zagotavljajo pogoji za delo državnega zbora.
(2) Sekretariat opravlja strokovne in administrativne naloge na področju izvedbe sej državnega zbora in njegovih
delovnih teles, mednarodne dejavnosti in protokola ter drugih
dejavnosti državnega zbora.
(3) Direktorat opravlja spremljajoče strokovne in tehnične
naloge za delo državnega zbora.
V. ZAKONODAJNO-PRAVNA SLUŽBA
13. člen
(1) Zakonodajno-pravna služba daje mnenja o skladnosti
predlogov zakonov, drugih aktov in amandmajev z ustavo,
pravnim sistemom ter o zakonodajno-tehničnih vidikih predlogov. Vodjo zakonodajno-pravne službe imenuje pristojno
delovno telo na način, ki ga določa poslovnik.
(2) Zakonodajno-pravna služba je strokovno samostojna
in neodvisna služba državnega zbora. Poseben položaj in naloge službe določa poslovnik.
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VI. SLUŽBE POSLANSKIH SKUPIN
14. člen
(1) V vsakem mandatnem obdobju državnega zbora se v
skladu z zakonom, ki ureja položaj poslancev, zagotovijo pogoji
za delovanje poslanskih skupin.
(2) Za zagotavljanje strokovne in administrativne pomoči
poslancem se oblikujejo službe poslanskih skupin.
(3) Za vsakega poslanca pripadajo poslanski skupini
sredstva za dodatno strokovno in administrativno pomoč. Višino sredstev državni zbor določi z odlokom. Sredstva, ki jih
poslanska skupina ni porabila v preteklem letu, lahko porabi
v tekočem letu tako, da se neporabljena sredstva prenesejo v
proračun državnega zbora za tekoče leto. Za obseg prenesenih
sredstev se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu državnega zbora za dodatno strokovno in administrativno pomoč.
(4) Pogodbe o zaposlitvi v službi poslanske skupine in
o drugih načinih porabe sredstev iz prejšnjega odstavka na
predlog vodje poslanske skupine sklepa generalni sekretar.
(5) Delovna mesta za zagotavljanje dodatne strokovne in
administrativne pomoči iz tretjega odstavka tega člena se ne
sistemizirajo in se ne načrtujejo v kadrovskem načrtu. Javnim
uslužbencem na teh delovnih mestih se osnovna plača določi
z uvrstitvijo v plačni razred, ki ga, upoštevaje zahtevnost dela,
predlaga vodja poslanske skupine, ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, v delu, ki ureja
določitev osnovne plače in napredovanja.
15. člen
(1) Delovno razmerje v službi poslanske skupine je vezano na osebno zaupanje poslancev.
(2) Pogodba o zaposlitvi v službi poslanske skupine se
sklepa za določen čas, najdlje za čas trajanja mandatnega
obdobja državnega zbora.
(3) Delovno razmerje iz prejšnjega odstavka se lahko
sklene brez javnega natečaja oziroma objave prostega delovnega mesta.
(4) V službo poslanske skupine se lahko z njegovim
soglasjem premesti tudi javnega uslužbenca, ki je zaposlen v
službah državnega zbora.
16. člen
(1) Javnemu uslužbencu na podlagi pogodbe o zaposlitvi
iz drugega odstavka prejšnjega člena, ne glede na plačni razred javnega uslužbenca, pripada dodatek v višini 12% osnovne plače javnega uslužbenca.
(2) Za delovna razmerja iz drugega odstavka prejšnjega
člena se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem plač v
javnem sektorju, v delu, ki določa, da se v primerih, določenih s
posebnim zakonom, lahko osnovna plača javnega uslužbenca,
ki sklene delovno razmerje za določen čas, poveča za določeno število plačnih razredov, pri čemer se kot osnova upošteva
plačni razred ustreznega delovnega mesta oziroma naziva.
17. člen
Kadar javni uslužbenec in državni zbor v novem mandatnem obdobju državnega zbora ponovno skleneta pogodbo o
zaposlitvi iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, se ne
uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, o omejitvi sklepanja več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen
čas na istem delovnem mestu za isto delo.
18. člen
(1) Delovno razmerje v službi poslanske skupine preneha
s prenehanjem poslanske skupine oziroma s potekom časa, za
katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko delovno razmerje v službi poslanske skupine preneha:
– če se zaradi zmanjšanja števila članov poslanske skupine zmanjša obseg pripadajoče strokovne pomoči poslancem,
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– v primeru porabe sredstev iz tretjega odstavka 14. člena
tega zakona,
– iz drugih razlogov, ki jih določata zakon, ki ureja delovna
razmerja, in zakon, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(3) Sklep o prenehanju delovnega razmerja na podlagi
prve oziroma druge alineje prejšnjega odstavka izda generalni
sekretar na predlog vodje poslanske skupine.
19. člen
(1) Javni uslužbenec ima ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi na podlagi prvega odstavka ter prve in druge alineje
drugega odstavka prejšnjega člena pravico do odpravnine v
višini ene dvanajstine osnove za vsak mesec trajanja pogodbe
o zaposlitvi.
(2) Osnova za izračun odpravnine je osnovna plača za
delovno mesto javnega uslužbenca.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena javni uslužbenec nima pravice do odpravnine, če pred potekom
veljavnosti pogodbe iz prvega odstavka prejšnjega člena z
državnim zborom sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas. Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas se sklene na
način, določen z zakonom. Ta določba se uporablja tudi za
javne uslužbence iz četrtega odstavka 15. člena tega zakona,
če se po prenehanju pogodbe o zaposlitvi v poslanski skupini
v skladu z zakonom premestijo na drugo delovno mesto v
državnem zboru.
(4) Za delovna razmerja iz drugega odstavka 15. člena
tega zakona se, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja na podlagi tretje alineje drugega odstavka prejšnjega
člena, ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, in zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev, o pravici do
odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja, sklenjenega
za določen čas.
VII. KABINET PREDSEDNIKA
20. člen
Za delovna mesta v kabinetu predsednika, ki so vezana
na osebno zaupanje predsednika, se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev v službah poslanskih skupin.
VIII. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
21. člen
(1) Državni zbor v mejah in obsegu svoje zakonodajne
funkcije lahko zbira in obdeluje osebne podatke o udeležencih
v zakonodajnem postopku in v drugih postopkih, za katere je
pristojen.
(2) Pri obravnavi akta državnega zbora se lahko osebno
ime osebe iz prejšnjega odstavka objavi na spletni strani državnega zbora.
(3) Državni zbor zbira tudi podatke o osebah, ki imajo v
skladu z ustavo ali zakonom položaj pobudnika ali predlagatelja, o vlagateljih peticij in drugih pobud splošnega pomena.
22. člen
(1) Državni zbor v mejah in obsegu svoje volilne funkcije
zbira in obdeluje osebne podatke o predlagateljih in kandidatih
v postopkih volitev in imenovanj iz pristojnosti državnega zbora.
(2) V postopkih volitev in imenovanj se zbirajo osebni
podatki o predlagatelju, in sicer: osebno ime, naslov in lastnoročen podpis ter osebni podatki kandidatov: osebno ime,
kontaktni podatki, lastnoročni podpis ter drugi podatki o izpolnjevanju pogojev za zasedbo javne funkcije ali položaja, ki jih
določa zakon.
(3) Seznam osebnih imen kandidatov iz prejšnjega odstavka se lahko objavi na spletni strani državnega zbora.
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23. člen
(1) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil, javne agencije, javni skladi, javni
zavodi in druge osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu:
subjekti javnega sektorja) državnemu zboru na njegovo zahtevo brezplačno posredujejo osebne in druge podatke ter obvestila ali pojasnila, potrebna za opravljanje nalog iz pristojnosti
državnega zbora.
(2) Državni zbor v mejah in obsegu svoje nadzorne funkcije zbira in obdeluje osebne podatke iz prejšnjega odstavka.
24. člen
(1) Državni zbor z namenom izvajanja svojih funkcij zbira
in obdeluje osebne podatke, ki mu jih sporočijo osebe same ali
posredujejo subjekti javnega sektorja.
(2) Državni zbor z namenom zagotavljanja varnosti in
nemotenega delovanja obdeluje tudi osebne podatke posameznikov, kolikor je to nujno potrebno zaradi izvajanja drugih
nalog ali dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu.
IX. POSLOVNI IN DELOVNI ČAS, POČITKI, STAVKA
25. člen
(1) Poslovni čas služb državnega zbora določi generalni
sekretar.
(2) Sprejem gradiv in pošte se zagotavlja v delovnih dneh
med 8. in 16. uro.
(3) Če se zadnji dan zakonsko določenega roka za vložitev vloge izteče na dela prost dan (sobota, nedelja ali praznik),
se na ta dan zagotovi njen sprejem v poslovnem času iz prejšnjega odstavka.
26. člen
(1) Delovni čas javnih uslužbencev v službah državnega
zbora skladno z zakonom, ki ureja delovna razmerja, določi
generalni sekretar.
(2) Delo izven delovnega časa iz prejšnjega odstavka se
lahko odredi zaradi opravljanja nalog, potrebnih za nemoteno
ali neprekinjeno delovanja državnega zbora, s katerimi ni mogoče odlašati.
27. člen
(1) Javnim uslužbencem se zagotavlja počitek med zaporednima delovnima dnevoma (dnevni počitek) in tedenski
počitek v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
(2) V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se
zagotovi minimalno trajanje:
– dnevnega počitka v povprečnem trajanju v časovnem
obdobju treh dni,
– tedenskega počitka v povprečnem trajanju v časovnem
obdobju treh tednov.
28. člen
Časovna omejitev dnevnega, tedenskega in mesečnega
delovnega časa preko polnega delovnega časa se upošteva
kot povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev.
29. člen
(1) V primeru stavke so javni uslužbenci državnega zbora
dolžni zagotoviti opravljanje neodložljivih nalog:
– zaradi sprejema zakona po nujnem postopku,
– zaradi sprejema odločitve v roku, določenem v ustavi,
zakonu, poslovniku ali v pogodbah, na katerih temelji Evropska
unija,
– v zadevah, povezanih s potrditvijo mandata poslanca
in imuniteto,
– v zadevah volitev, imenovanj in razrešitev ter
– zaradi sprejema odločitev iz 92. člena ustave.
(2) Način zagotavljanja nalog iz prejšnjega odstavka določi generalni sekretar.
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X. VAROVANJE DRŽAVNEGA ZBORA
IN HIŠNA PREISKAVA
30. člen
Varovanje državnega zbora v skladu s pravili policijske
stroke in na način, ki ga določi kolegij predsednika državnega
zbora, zagotavlja policija, ki o izvrševanju svojih nalog in varnostnih ukrepih poroča predsedniku.
31. člen
(1) Pred izvedbo hišne preiskave oziroma preiskave elektronskih in z njo povezanih naprav ter nosilcev elektronskih
podatkov v prostorih državnega zbora se o tem, da je sodišče
odredilo preiskavo, obvesti predsednika.
(2) Pri izvedbi preiskave je lahko navzoč predstavnik
državnega zbora, pri izvedbi preiskave v prostorih poslanske
skupine, preiskovalne komisije ali delovnega telesa, pristojnega
za nadzor obveščevalno-varnostnih služb, pa je lahko navzoč
tudi predstavnik navedene poslanske skupine ali delovnega
telesa, v katerega prostorih se opravlja preiskava.
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36. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 117. člen
Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS,
št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17 in 36/19).
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/19-17/13
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EPA 715-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2922.
XI. MEDNARODNO SODELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA
32. člen
(1) Državni zbor sodeluje s predstavniškimi telesi drugih
držav, mednarodnimi parlamentarnimi institucijami, mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi.
(2) Način izvajanja mednarodne dejavnosti določi kolegij
predsednika državnega zbora.
XII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM
ALI IZREDNEM STANJU
33. člen
(1) Državni zbor na predlog vlade razglasi in odpravi vojno
ali izredno stanje v državi ter sprejme in odpravi nujne ukrepe.
(2) Kadar predsednik ugotovi, da se zaradi razlogov, ki
onemogočajo sklic oziroma izvedbo seje, državni zbor ne more
sestati, o tem takoj obvesti vlado in predsednika republike.
(3) Ko razlogi iz prejšnjega odstavka prenehajo, predsednik o tem takoj obvesti vlado in predsednika republike.
(4) Vlada obvešča predsednika o vseh okoliščinah, ki
kažejo na možnost nastanka velike in splošne nevarnosti za
obstoj države, okoliščinah, ki zahtevajo uporabo obrambnih sil,
ter o njihovem prenehanju.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
(1) Dodatek iz 16. člena tega zakona se javnim uslužbencem v službah poslanskih skupin začne izplačevati na podlagi
pogodb o zaposlitvi, sklenjenih v naslednjem mandatnem obdobju državnega zbora po uveljavitvi tega zakona.
(2) Odpravnina iz 19. člena tega zakona se javnim uslužbencem v službah poslanskih skupin zagotavlja od 1. januarja
2020. Do takrat se glede urejanja odpravnine uporabljajo dosedanji predpisi.
35. člen
(1) Državni zbor uskladi Odlok o notranji organizaciji,
delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora (Uradni
list RS, št. 50/04, 32/08, 31/17 in 45/19) s tem zakonom v treh
mesecih od uveljavitve tega zakona.
(2) Generalni sekretar izda akt iz drugega odstavka
29. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.
(3) Kolegij predsednika sprejme akt iz 30. člena tega
zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

Zakon o spremembah Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi
(ZZdrS-H)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravniški službi (ZZdrS-H)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-H), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-2
Ljubljana, dne 30. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI
SLUŽBI (ZZdrS-H)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) se v 26. členu:
– v prvem odstavku v tretji alineji znesek »60 milijonov
eurov« nadomesti z zneskom »70 milijonov eurov«;
– v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku letnica
»2019« nadomesti z letnico »2020«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 501-01/19-28/10
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EPA 811-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
2923.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravilih (ZZdr-2A)

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 zdravilih (ZZdr-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravilih (ZZdr-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 22. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-3
Ljubljana, dne 30. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZDRAVILIH (ZZdr-2A)
1. člen
V Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) se v
2. členu v drugem odstavku za četrto alinejo pika nadomesti s
podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 z dne
2. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil za zaščitne
elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini
(UL L št. 32 z dne 9. 2. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 231 z dne 14. 9. 2018, str. 39), (v nadaljnjem
besedilu: Delegirana uredba 2016/161/EU).«.
2. člen
V 6. členu se 71. točka črta.
Dosedanje 72. do 103. točka postanejo 71. do 102. točka.
Dosedanja 104. točka, ki postane 103. točka, se spremeni
tako, da se glasi:
»103. Zaščitna elementa sta edinstvena oznaka na zunanji ovojnini ali stični ovojnini, če zdravilo nima zunanje ovojnine,
ki omogoča preverjanje avtentičnosti in identifikacijo posameznega pakiranja zdravila, ter pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo, s katerim se lahko preveri, ali se je posegalo
v ovojnino zdravila.«.
Dosedanje 105. do 113. točka postanejo 104. do 112. točka.
3. člen
V 27. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Proizvajalec zdravila, ki je odstranil ali prekril zaščitna
elementa na zdravilu in ju nadomestil z novima, je odgovoren
za škodo, nastalo zaradi ponarejanja, če se ugotovi, da je to
naredil na ponarejenem zdravilu.«.
4. člen
V 45. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Če biološko zdravilo, ki je podobno referenčnemu biološkemu zdravilu, ne ustreza opredelitvi generičnega zdravila
zaradi razlik, zlasti tistih, ki so povezane z vhodnimi snovmi ali
postopkom proizvodnje v primerjavi z biološkim referenčnim
zdravilom, je treba predložiti rezultate ustreznih nekliničnih
farmakološko-toksikoloških ali kliničnih študij, ki se nanašajo
na navedene razlike.«.
Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo osmi do
deseti odstavek.
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5. člen
V 46. členu se za devetim odstavkom doda nov deseti
odstavek, ki se glasi:
»(10) Če biološko zdravilo, ki je podobno referenčnemu
biološkemu zdravilu, ne ustreza opredelitvi generičnega zdravila zaradi razlik, zlasti tistih, ki so povezane z vhodnimi snovmi
ali postopkom proizvodnje v primerjavi z biološkim referenčnim
zdravilom, je treba predložiti rezultate ustreznih nekliničnih
farmakološko-toksikoloških ali kliničnih študij, ki se nanašajo
na navedene razlike.«.
Dosedanja deseti in enajsti odstavek postaneta enajsti in
dvanajsti odstavek.
6. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(zaščitna elementa)
(1) Poleg obveznosti iz prejšnjega člena proizvajalec
zdravil za uporabo v humani medicini pritrdi zaščitna elementa
na zdravila, za izdajo katerih je potreben zdravniški recept, razen tistih, ki so bila uvrščena na seznam, ki ga objavi Evropska
komisija in morajo biti v prometu brez zaščitnih elementov, ter
na zdravila, za izdajo katerih ni potreben zdravniški recept in ki
jih Evropska komisija opredeli kot tista, za katera se zahtevata
zaščitna elementa.
(2) Zdravila, ki se dajejo v promet na podlagi prve, druge
ali četrte alineje tretjega odstavka 20. člena tega zakona, so
lahko v prometu brez zaščitnih elementov.
(3) Radiofarmacevtski izdelki in zdravila, za izdajo katerih
ni potreben zdravniški recept, razen zdravil, ki jih Evropska
komisija opredeli kot tista, za katera se zahtevata zaščitna
elementa, ne smejo imeti nameščenih zaščitnih elementov.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko proizvajalec zdravil na vsa zdravila namesti pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo.
(5) Zaščitna elementa na zdravilu lahko imetnik dovoljenja za proizvodnjo zdravil delno ali popolnoma odstrani ali
prekrije, če:
– je pred tem preveril avtentičnost zdravila in ugotovil, da
ni bilo posega v ovojnino;
– odstranjena ali prekrita zaščitna elementa nadomesti z
novima, ki sta enakovredna glede možnosti preverjanja avtentičnosti, identifikacije in intaktnosti. Nadomestitev izvede brez
odpiranja stične ovojnine;
– nadomestitev zaščitnih elementov izvede v skladu z
dobro proizvodno prakso za zdravila.
(6) Postopek obveščanja o prostovoljni namestitvi pripomočka za zaščito pred poseganjem v zdravilo ter podrobnejše
pogoje, način in obveščanje o uporabi nalepk za namestitev
edinstvene oznake na ovojnino in nadomeščanje edinstvene
oznake ali pripomočka za zaščito pred poseganjem v zdravilo
določi minister.«.
7. člen
V 106. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. preverjajo zaščitna elementa na prejetem ali dobavljenem zdravilu in o ponaredkih ali sumu nanje takoj, ko o tem
izvedo, obvestijo JAZMP in po potrebi imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom,«.
8. člen
V 126. členu se v šestnajstem odstavku za besedilom
»Direktive 2011/62/EU« doda besedilo »Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Direktive
2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v
zakonito dobavno verigo (UL L št. 174 z dne 1. 7. 2011, str. 74),
zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 238 z dne 9. 8.
2014, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/62/EU)«.
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9. člen
V 192. členu se v prvem odstavku šestinštirideseta alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– zdravilo za uporabo v humani medicini nima pritrjenih
zaščitnih elementov v skladu z 88. členom tega zakona,«.
Sedeminštirideseta alineja se črta.
Dosedanje oseminštirideseta do stota alineja postanejo
sedeminštirideseta do devetindevetdeseta alineja.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(podzakonski akt)
Minister, pristojen za zdravje, izda podzakonski akt iz
novega šestega odstavka 88. člena zakona v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 520-01/19-4/12
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EPA 704-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2924.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A)

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 trgu finančnih
instrumentov (ZTFI-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 22. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-5
Ljubljana, dne 30. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-1A)
1. člen
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS,
št. 77/18 in 17/19 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) se v
2. členu v prvem odstavku:
– 5. točka črta;
– 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih

Uradni list Republike Slovenije
institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne
27. 6. 2013, str. 338), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU)
2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja
2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju
uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje
terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU
(UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 43), v delu, ki se nanaša
na borznoposredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2013/36/EU),«.
V drugem odstavku se:
– 1. točka črta;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne
institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič
spremenjena z Uredbo (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU)
št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne
izpostavljenosti (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 4), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU),«;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot
referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in
spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU)
št. 596/2014 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič
spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1646 z
dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi
standardi za informacije, ki se navedejo v vlogi za dovoljenje
in v vlogi za registracijo (UL L št. 274 z dne 5. 11. 2018, str. 4),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU),«;
– v 7. točki besedilo »(UL L št. 168 z dne 30. 6. 2017,
str. 12)« nadomesti z besedilom »(UL L št. 168 z dne 30. 6.
2017, str. 12; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2017/1129/EU)«.
2. člen
V 3. členu se četrti odstavek črta.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo novi četrti
do šesti odstavek.
3. člen
V 4. členu se v drugem odstavku:
– 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. Direktiva 2003/87/ES je Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih
plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES
(UL L št. 275, z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjena
z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/708 z dne 15. februarja 2019 o dopolnitvi Direktive 2003/87/ES Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo sektorjev in delov
sektorjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij
CO2, za obdobje med letoma 2021 in 2030 (UL L št. 120 z dne
8. 5. 2019, str. 20),«;
– 6. do 8. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»6. Uredba 715/2009/ES je Uredba (ES) št. 715/2009
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih
za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L št. 211 z dne 14. 8.
2009, str. 36), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2018/1999
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o
upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov, spremembi
uredb (ES) št. 663/2009 in (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES,
2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU)
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2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 328, z dne 21. 12. 2018, str. 1),
7. Direktiva 2009/65/ES je Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za
vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302
z dne 17. 11. 2009, str. 32), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU)
2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra
2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi
posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano
listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES
in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012
(UL L št. 347 z dne 28. 12. 2017, str. 35),
8. Uredba 1031/2010/EU je Uredba Komisije (EU)
št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu,
upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L št. 302 z dne
18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo
Komisije (EU) 2019/7 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi
Uredbe (EU) št. 1031/2010 glede dražbe 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga za sklad za inovacije
in o vključitvi dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija, v seznam dražbenih sistemov (UL L št. 2 z dne 4. 1. 2019, str. 1),«;
– 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. Uredba 648/2012/EU je Uredba (EU) št. 648/2012
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah
in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012,
str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2019/460 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU)
št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama
izvzetih subjektov (UL L št. 80 z dne 22. 3. 2019, str. 8),«;
– 14. točka spremeni tako, da se glasi:
»14. Uredba 1308/2013/EU je Uredba (EU) št. 1308/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in
razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79,
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v
zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb
in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda,
preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L št. 9
z dne 11. 1. 2019, str. 2).«.
4. člen
V 5. členu se za sedemindvajsetim odstavkom doda nov
osemindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(28) Pojmi iz 2. poglavja in drugih določb tega zakona, ki
se sklicujejo na določbe 2. poglavja, pomenijo, kot je določeno
v 2. členu Uredbe 2017/1129/EU.«.
5. člen
V 31. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mala in srednja podjetja za namen razvojnega trga
MSP iz prejšnjega odstavka so gospodarske družbe, ki so imele povprečno tržno kapitalizacijo za pretekla tri koledarska leta
na zadnji dan posameznega leta manj kot 200.000.000 eurov.«.
6. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
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trguje na organiziranem trgu, se šteje izdajatelj vrednostnih
papirjev.«.
54. člen se črta.

7. člen

8. člen
56. do 58. člen se črtajo.
9. člen
V 61. členu se v prvem odstavku v 3. točki besedilo
»65. člena« nadomesti z besedilom »60. člena«.
64. člen se črta.

10. člen

11. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(potrditev prospekta)
Prospekt se potrdi z odločbo ali drugim posamičnim pravnim aktom nadzornega organa matične države članice izdajatelja, s katerim ta pozitivno odloči o popolnosti prospekta in
ki vsebuje pozitivno odločitev o doslednosti in razumljivosti
informacij, vsebovanih v prospektu.«.
12. člen
66. do 71. člen se črtajo.
13. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(izjeme pri obveznosti objave prospekta za nekatere vrste
ponudb vrednostnih papirjev)
Prvi odstavek 3. člena Uredbe 2017/1129/EU se ne uporablja za ponudbe vrednostnih papirjev, pri katerih je skupna
prodajna cena v EU za vrednostne papirje, vključene v to
ponudbo, v obdobju 12 mesecev manjša od 3.000.000 eurov
in se za tako ponudbo ne zahteva uradno obvestilo v skladu s
25. členom Uredbe 2017/1129/EU.«.
14. člen
73. in 74. člen se črtata.
15. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(obvestilo agenciji o uporabi izjeme)
Izdajatelj, ponudnik ali vlagatelj zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu o uporabi
izjeme iz 72. člena tega zakona ter četrtega in petega odstavka
1. člena Uredbe 2017/1129/EU obvesti agencijo tri delovne dni
pred začetkom ponudbe javnosti oziroma pred uvrstitvijo vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu.«.
16. člen
76. do 80. člen se črtajo.
17. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen

»81. člen

(izdajatelj)

(odgovornost v zvezi s prospektom)

Izdajatelj je oseba, ki izda ali namerava izdati vrednostne
papirje, s katerimi se trguje na organiziranih trgih. Za izdajatelja potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev, s katerimi se

(1) Prospekt in morebitni dodatek k prospektu vključujeta podatke o vseh osebah, ki so odgovorne za pravilnost in
popolnost informacij, vsebovanih v prospektu in morebitnem
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dodatku k prospektu, in sicer glede na namen priprave prospekta najmanj o:
1. izdajatelju,
2. članih organov vodenja ali nadzora izdajatelja,
3. ponudniku ali vlagatelju zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, če ponudnik
oziroma vlagatelj zahteve ni hkrati izdajatelj, in
4. morebitnem poroku za obveznosti iz vrednostnih papirjev.
(2) V zvezi z osebami iz prejšnjega odstavka mora prospekt oziroma morebitni dodatek k prospektu vsebovati:
1. podatke, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti istovetnost teh oseb, in sicer:
– za fizične osebe: osebno ime in njihova funkcija v
pravni osebi, za katero je sodelovala pri pripravi prospekta,
– za pravne osebe: firmo in sedež, in
2. izjavo vsake od teh oseb, da so informacije, ki jih
vsebuje prospekt, po njenem najboljšem vedenju v skladu z
resničnimi dejstvi in da ni bila izpuščena nobena informacija,
ki bi lahko vplivala na pomen prospekta.
(3) Osebe iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena so vlagatelju solidarno odgovorne za škodo, ki mu je bila
povzročena zaradi nepravilnih ali nepopolnih informacij, vsebovanih v prospektu, razen če dokažejo enega od naslednjih
razbremenilnih razlogov, da:
1. so pri sestavi prospekta in preverjanju pravilnosti
in popolnosti informacij, vsebovanih v prospektu, ravnale v
skladu z ustrezno poklicno skrbnostjo,
2. je vlagatelj ob nakupu vrednostnih papirjev vedel za
nepravilnost oziroma nepopolnost informacij, vsebovanih v
prospektu,
3. je imel vlagatelj pravico odstopiti od sprejema ponudbe vrednostnih papirjev javnosti po drugem odstavku 23. člena Uredbe 2017/1129/EU in te pravice ni uresničil,
4. so bile posamezne informacije izpuščene iz prospekta
v skladu s prvim, drugim in tretjim odstavkom 18. člena Uredbe 2017/1129/EU ali
5. gre za informacijo, za katero ni verjetno, da bi jo razumen vlagatelj upošteval kot pomembno pri odločitvi za nakup
vrednostnih papirjev.
(4) Vlagatelj ne more trditi, da ni vedel za nepravilnost
oziroma nepopolnost informacij, vsebovanih v prospektu, če
je bila, preden je vpisal ali kupil vrednostne papirje:
1. informacija o tej nepravilnosti ali nepopolnosti objavljena na kateri koli način, dostopen splošni javnosti, ali
2. nepravilnost ali nepopolnost odpravljena z objavo dodatka k prospektu v skladu s 23. členom Uredbe
2017/1129/EU.
(5) Če so informacije, ki jih vsebuje prospekt, nepopolne ali nepravilne, se šteje, da je škoda, ki je bila povzročena vlagatelju z zmanjšanjem vrednosti njegove naložbe v
vrednostne papirje glede na nakupno ceno, ki jo je plačal,
v vzročni zvezi s temi nepopolnimi oziroma nepravilnimi
informacijami, razen če odgovorna oseba dokaže, da take
vzročne zveze ni.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena osebe, ki so
pripravile samo povzetek prospekta v skladu s 7. členom
Uredbe 2017/1129/EU (v nadaljnjem besedilu: povzetek prospekta) ali poseben povzetek prospekta EU za rast v skladu
z drugim pododstavkom prvega odstavka 15. člena Uredbe
2017/1129/EU (v nadaljnjem besedilu: poseben povzetek
prospekta), vključno z njegovim prevodom, odškodninsko
odgovarjajo samo, če se pri presoji povzetka prospekta ali
posebnega povzetka prospekta glede na druge dele prospekta ugotovi, da je povzetek prospekta ali posebni povzetek
prospekta zavajajoč, netočen ali notranje neskladen ali ne
daje ključnih informacij, ki bi bile vlagateljem v pomoč pri sprejemanju njihovih naložbenih odločitev. Povzetek prospekta
ali poseben povzetek prospekta mora vsebovati opozorilo o
omejitvi odškodninske odgovornosti.«.
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18. člen
82. do 89. člen se črtajo.
19. člen
V 90. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija je pristojna za odločanje o potrditvi prospekta glede vrednostnih papirjev, v zvezi s katerimi je matična
država članica izdajatelja v skladu z (m) točko 2. člena Uredbe
2017/1129/EU Republika Slovenija.«.
91. člen se črta.
94. člen se črta.

20. člen
21. člen

22. člen
V 95. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Agencija izda odločbo, s katero potrdi prospekt, če
je zahtevo za potrditev prospekta vložil upravičeni vlagatelj
in je prospekt sestavljen v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in
2. poglavjem tega zakona.
(2) Agencija zavrne zahtevo za potrditev prospekta, če
prospekt ni sestavljen v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in
2. poglavjem tega zakona ter vlagatelj zahteve za potrditev
prospekta v roku, določenem s popravnim sklepom, prospekta
ni ustrezno popravil oziroma dopolnil.«.
V tretjem odstavku se besedilo »prvi odstavek« nadomesti z besedilom »drugi odstavek«.
23. člen
96. do 101. člen se črtajo.
103. člen se črta.

24. člen

25. člen
Besedilo 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izdajatelj s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je opravil
prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi ponudbe javnosti,
v zvezi s katero je treba v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in
72. členom tega zakona objaviti prospekt, vrednostne papirje,
ki so bili predmet te ponudbe, izda kot nematerializirane vrednostne papirje, vpisane v centralni register.«.
26. člen
105. do 109. člen se črtajo.
27. člen
V 110. členu se v drugem odstavku za besedo »zakona«
doda besedilo »in Uredbi 2017/1129/EU«.
111. člen se črta.

28. člen

29. člen
Naslov oddelka »2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem
obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona« se spremeni
tako, da se glasi: »2.8 Nadzor agencije nad izpolnjevanjem
obveznosti, določenih v 2. poglavju tega zakona in Uredbi
2017/1129/EU«.
30. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen
(pristojnost in odgovornost agencije za nadzor)
(1) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 2017/1129/EU in
2. poglavja tega zakona, je pristojna agencija.
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(2) Agencija pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka osebne podatke obdeluje v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.«.
31. člen
V 113. členu se za besedilom »v skladu z« doda besedilo
»Uredbo 2017/1129/EU in«.
32. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»114. člen
(način opravljanja nadzora)
Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem Uredbe
2017/1129/EU in 2. poglavja tega zakona:
1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih
informacij ter poročil in obvestil oseb, ki na podlagi Uredbe
2017/1129/EU ali zakona poročajo agenciji,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov
poslovanja v skladu z Uredbo 2017/1129/EU in zakonom,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz Uredbe
2017/1129/EU in tega zakona.«.
115. člen se črta.

33. člen

34. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»116. člen
(preiskovalni in nadzorni ukrepi v zvezi s ponudbo javnosti
in zahtevo za uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu)
(1) Agencija za namen nadzora iz 113. člena tega zakona uporabi ukrepe iz prvega odstavka 32. člena Uredbe
2017/1129/EU. Če ta zakon ne določa drugače, se ukrepi iz
prvega odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU izvedejo v
skladu z ZIN.
(2) Če agencija pri nadzoru ugotovi kršitve določb Uredbe
2017/1129/EU, navedenih v (a) točki prvega odstavka 38. člena
Uredbe 2017/1129/EU, ali določb 2. poglavja tega zakona, oziroma da nadzorovani subjekt ne sodeluje v postopku nadzora
oziroma pregledu poslovanja ali neskladno ravna v postopku
nadzora oziroma pregledu poslovanja ali ne upošteva zahtev agencije, kadar ta ravna v skladu z 32. členom Uredbe
2017/1129/EU, izreče ukrepe nadzora iz (a) in (b) točke drugega odstavka 38. člena Uredbe 2017/1129/EU ter globe iz
526. in 527. člena tega zakona.
(3) Agencija pri določanju ukrepov nadzora in višine glob
upošteva vse pomembne okoliščine kršitve, tako da se z izrečenimi ukrepi zagotovi učinkovita odprava kršitev in preprečijo
nadaljnja ravnanja ali opustitve, ki pomenijo kršitev Uredbe
2017/1129/EU oziroma določb 2. poglavja tega zakona. Agencija pri tem ustrezno upošteva okoliščine iz (a) do (h) točke
prvega odstavka 39. člena Uredbe 2017/1129/EU.«.
35. člen
Za 116. členom se dodata nova 116.a in 116.b člen, ki
se glasita:
»116.a člen
(preiskovalna dejanja, za katera je potrebna
odredba sodišča)
(1) Ukrep iz (n) točke prvega odstavka 32. člena Uredbe
2017/1129/EU se lahko izvede le na podlagi privolitve pravne
osebe in po potrebi fizične osebe, katere dokumenti in drugi
podatki se pregledujejo, ali obrazložene pisne odredbe pristojnega sodišča.
(2) Za izvajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo drugi do peti odstavek 427. člena tega zakona.
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116.b člen
(razkritje informacij o izrečenih ukrepih)
(1) Agencija pri uporabi 42. člena Uredbe 2017/1129/EU
smiselno upošteva 169. člen tega zakona.
(2) Kadar je objava podatkov o pravnih osebah oziroma
osebnih podatkov fizičnih oseb po mnenju agencije nesorazmerna, pri čemer se sorazmernost objave takih podatkov
oceni za vsak posamezni primer, ali če bi taka objava ogrozila stabilnost finančnih trgov ali preiskavo v teku, agencija postopa v skladu z drugim odstavkom 42. člena Uredbe
2017/1129/EU.«.
36. člen
V 117. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je agencija v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev javnosti izrekla nadzorni ukrep iz (d) ali (f) točke prvega
odstavka 32. člena Uredbe 2017/1129/EU, ima vlagatelj, ki
je pred objavo tega nadzornega ukrepa kupil ali vpisal vrednostne papirje na podlagi te ponudbe, pravico odstopiti
od sprejetja ponudbe oziroma prodajne pogodbe, ki je bila
sklenjena z vpisom ali sprejetjem ponudbe. To pravico lahko
vlagatelj uresniči v petih delovnih dneh od objave nadzornega
ukrepa agencije.«.
118. člen se črta.

37. člen

38. člen
V 119. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če agencija pri nadzoru po prvem odstavku 112. člena tega zakona ugotovi, da izdajatelj, ki ima sedež v drugi državi članici, ali institucija, ki odgovarja za ponudbo vrednostnih
papirjev tega izdajatelja javnosti, ravna v nasprotju z Uredbo
2017/1129/EU ali 2. poglavjem tega zakona, o tem obvesti
matično državo članico izdajatelja in ESMA.«.
39. člen
120. in 121. člen se črtata.
40. člen
Za 122. členom se doda nov 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen
(prijava kršitev in pravice prijaviteljev)
(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav o dejstvih, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale kršitev Uredbe
2017/1129/EU, ter zagotovi varstvo pravic prijaviteljev s smiselno uporabo določb drugega do sedemnajstega odstavka
431. člena tega zakona.
(2) Subjekt iz četrtega odstavka 41. člena Uredbe
2017/1129/EU vzpostavi sistem internega obveščanja o kršitvah Uredbe 2017/1129/EU s smiselno uporabo določb
432. člena tega zakona.«.
41. člen
V 146. členu se v prvem odstavku v 5. točki besedilo
»davčno številko,« črta.
42. člen
V 167. členu se v drugem odstavku besedilo »ali objavo
spremembe oziroma dopolnitve objavljene informacije iz 3. poglavja tega zakona« črta.
43. člen
V 168. členu se v prvem odstavku na koncu 5. točke pika
nadomesti z vejico in doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. osebam iz 165. člena tega zakona odredi posredovanje, predložitev ali objavo informacije iz 3. poglavja tega
zakona ali objavo spremembe oziroma dopolnitve objavljene
informacije iz 3. poglavja tega zakona.«.
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44. člen
V 185. členu se v četrtem odstavku besedilo »z 58. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »z (i) pododstavkom
(f) točke 2. člena Uredbe 2017/1129/EU«.
45. člen
V 196. členu se na koncu 2. točke pika nadomesti z vejico
in doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki se priloži zahtevam za izdajo dovoljenj, o katerih je pristojna določati po
4. poglavju tega zakona.«.
46. člen
V 201. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(4) Če borznoposredniška družba hudo in sistematično
krši ta zakon, Uredbo 600/2014/EU ali drug predpis, ki ureja poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih
trgih, agencija ravna v skladu z 263. do 265. členom ZBan-2 v
povezavi s prvim odstavkom 347. člena tega zakona.
(5) Za namen iz prejšnjega odstavka se šteje, da borznoposredniška družba hudo in sistematično krši ta zakon, Uredbo
600/2014/EU ali drug predpis, ki ureja poslovanje borznoposredniških družb ali trgovanje na kapitalskih trgih, če:
1. stori kršitev z enakimi elementi drugič v triletnem obdobju ali
2. je zaradi kršitve stranki borznoposredniške družbe ali
drugi osebi nastala škoda.«.
47. člen
V 205. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. z dnem, ko prejme obvestilo nadzornega organa države članice, da lahko prične z opravljanjem investicijskih storitev
in poslov v državi članici, ali«.
48. člen
V 211. členu se v prvem odstavku besedilo »ali prek odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v drugi
državi članici« črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če investicijsko podjetje države članice posluje prek
odvisnega borznoposredniškega zastopnika s sedežem v Republiki Sloveniji, se za njegovo poslovanje uporabljajo tudi
določbe tega zakona o podružnici investicijskega podjetja države članice. Tak odvisni borznoposredniški zastopnik se za
potrebe tega zakona šteje kot ena oseba skupaj s podružnico
investicijskega podjetja države članice, če je ta ustanovljena v
Republiki Sloveniji.«.
49. člen
V 212. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Investicijsko podjetje države članice sme ustanoviti
podružnico v Republiki Sloveniji ter začeti opravljati investicijske storitve in posle prek te podružnice:
– z dnem, ko prejme obvestilo agencije, da lahko prične z
opravljanjem investicijskih storitev in poslov, ali
– s potekom dveh mesecev od dneva, ko agencija od
nadzornega organa države članice sedeža tega investicijskega podjetja prejme obvestilo in priloge z vsebino iz prvega in
drugega odstavka 203. člena ter iz tretjega odstavka 204. člena
tega zakona.«.
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V tretjem odstavku se:
– v 2. točki beseda »namne« nadomesti z besedo »namen«;
– v 5. točki kratica »ZPPDFT« nadomesti s kratico
»ZPPDFT-1«.
V četrtem odstavku se besedilo »boznoposredniška družba« nadomesti z besedilom »borznoposredniška družba«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za potrebe tega zakona borznoposredniška družba
poslovno dokumentacijo o stranki hrani najmanj pet let po koncu leta, v katerem je prenehalo poslovno razmerje s stranko.
Podatke o vseh naročilih in poslih s finančnimi instrumenti, ki
jih je opravila za svoj račun ali za račun strank, borznoposredniška družba hrani na način iz osmega odstavka 238. člena
tega zakona.«.

glasi:

52. člen
V 242. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se

»(7) Šteje se, da borznoposredniška družba, ki uporablja
algoritemsko trgovanje, izvaja vzdrževanje trga, če kot član ali
udeleženec enega ali več mest trgovanja trguje za svoj račun
in objavlja zavezujoče kotacije v zvezi s ponudbo in povpraševanjem in so te kotacije, ki so vezane na posamezni finančni
instrument, primerljivih cen in velikosti, ne glede na to, ali se
pojavljajo na enem ali več mestih trgovanja, za zagotavljanje
redne in pogoste likvidnosti na celotnem trgu.«.
53. člen
V 251. členu se v trinajstem odstavku besedilo »sme plačati« nadomesti z besedilom »sme plačati, zagotoviti«.
54. člen
V 254. členu se v prvem odstavku beseda »primerni«
nadomesti z besedo »ustrezni«.

glasi:

55. člen
V 265. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi ob spremembi ali preklicu naročila.«.
56. člen
V 274. členu se v drugem odstavku za besedilom »iz
2. točke« doda besedilo »prvega odstavka«.

glasi:

57. člen
V 278. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

50. člen
V 226. členu se v drugem odstavku besedilo »z 58. členom tega zakona« nadomesti z besedilom »z (i) pododstavkom
(f) točke 2. člena Uredbe 2017/1129/EU«.

»(2) Odvisni borznoposredniški zastopnik se vpiše v register zastopnikov, če:
– ima dobro ime ter ima
– v primeru, da bo dejavnost odvisnega borznega zastopnika opravljala fizična oseba, ta oseba dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in
2. točke prvega odstavka 219. člena tega zakona,
– v primeru, da bo dejavnost odvisnega borznega zastopnika opravljala pravna oseba, ta oseba izkaže, da bo zanjo
storitve iz prvega odstavka 279. člena tega zakona dejansko
opravljalo ustrezno število fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, in sicer
najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 219. člena
tega zakona.«.
V četrtem odstavku se na koncu 2. točke pika nadomesti
z vejico ter doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. davčno številko.«

51. člen
V 237. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedilo
»davčno rezidenstvo« nadomesti z besedilom »davčno rezidentstvo«.

58. člen
V 309. členu se v prvem odstavku besedilo »druga alineja
1. točke četrtega odstavka« nadomesti z besedilom »četrti
odstavek«.
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59. člen
V 313. členu se v tretjem odstavku v 2. točki besedilo
»246. člena« nadomesti z besedilom »310. člena«.

69. člen
V 362. členu se v 4. točki besedilo »iz 413. člena« nadomesti z besedilom »iz 412. ter 413. člena«.

60. člen
V 330. členu se v enajstem odstavku besedilo »175. člena« na dveh mestih nadomesti z besedilom »173. člena«.

70. člen
V 396. členu v drugem odstavku v 2. točki prva alineja

črta.

61. člen
V 331. členu se v osmem odstavku beseda »drugega«
nadomesti z besedo »prvega«.

71. člen
Za 424. členom se doda nov 424.a člen, ki se glasi:

62. člen
V 333. členu se v četrtem odstavku beseda »drugega«
nadomesti z besedo »prvega«.

(prepoved trgovanja na podlagi notranje informacije
in prepoved tržne manipulacije)

63. člen
V 339. členu se v drugem odstavku beseda »drugega«
nadomesti z besedo »prvega«.
64. člen
V 340. členu se v četrtem odstavku v 2. točki besedilo
»155. členom« nadomesti z besedilom »182. členom«.
65. člen
V 344. členu se v drugem odstavku beseda »tretjega«
nadomesti z besedo »drugega«.
66. člen
V 347. členu se v drugem odstavku:
– besedilo »petega odstavka 331. člena, četrtega odstavka 333. člena,« črta,
– besedilo »297. člena« nadomesti z besedilom »341. člena«.
V četrtem odstavku se na koncu 9. točke pika nadomesti
z vejico in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. namesto pojma »sprejema depozite od javnosti«
uporablja izraz »opravlja investicijske storitve in posle«.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) V postopku poročanja na zahtevo agencije v skladu
z 241. členom ZBan-2 ali pridobivanja podatkov in dokumentacije v skladu z 242. členom ZBan-2 vsaka stranka krije svoje
stroške postopka.«.
67. člen
V 351. členu se osmi odstavek črta.
68. člen
V 357. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija v skladu s prejšnjim odstavkom javno objavi
informacije na svoji spletni strani takoj, ko je oseba, na katero
se ukrep ali sankcija nanaša, o kršitvi obveščena. Ne glede na
prejšnji stavek se podatki o kršitelju objavijo, ko je postopek z
izdajo ukrepa ali sankcije dokončen, razen če je bil zoper del
izreka, ki določa objavo podatkov o kršitelju, vložen ugovor iz
osmega odstavka tega člena«.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti in
enajsti odstavki, ki se glasijo:
»(9) Agencija odloči o ugovoru iz prejšnjega odstavka z
odločbo.
(10) Če agencija na podlagi ugovora kršitelja ugotovi, da
so podani razlogi iz četrtega odstavka tega člena, v odločbi, s
katero ugodi ugovoru, odloči, da se identiteta kršitelja ne objavi
ali da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, in navede
rok za zadržanje objave.
(11) Zoper odločbo, s katero agencija zavrne ugovor ali
odloči, da se objava identitete kršitelja začasno zadrži, lahko
kršitelj vloži zahtevo za sodno varstvo pod pogoji, določenimi
v tem zakonu.«.
Dosedanji deveti odstavek postane novi dvanajsti odstavek.

»424.a člen

(1) Če je oseba iz četrtega odstavka 8. člena Uredbe
596/2014/EU pravna oseba, se 8. člen Uredbe 596/2014/EU
uporablja tudi za fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri
odločanju o pridobitvi, odtujitvi, preklicu ali spremembi naročila
za račun te pravne osebe.
(2) Če je oseba iz 12. člena Uredbe 596/2014/EU pravna
oseba, se 12. člen Uredbe 596/2014/EU uporablja tudi za
fizično osebo, ki v tej pravni osebi sodeluje pri odločanju o
opravljanju poslov za račun te pravne osebe.«.
72. člen
V 426. členu se v prvem odstavku besedilo »zakonom, ki
ureja inšpekcijski nadzor« nadomesti s kratico »ZIN«.
73. člen
V 428. členu se v prvem odstavku za besedilom »Uredbe
596/2014/EU« dodata vejica in besedilo »ki se nanašajo na
zamrznitev premoženja in začasno prepoved izvajanja poklicne
dejavnosti,«.
V drugem odstavku se besedilo »(i) in (l) točke drugega
odstavka 23. člena Uredbe 596/2014/EU« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«.
437. člen se črta.

74. člen

75. člen
V 442. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko agencija v zvezi
z nadomestili iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani
vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pridobi mnenje ministra oziroma ministrice, pristojne za gospodarstvo, glede
skladnosti višine teh nadomestil s pogoji iz drugega odstavka
tega člena.«.
76. člen
V 448. členu se četrti odstavek črta.
Dosedanji peti do deseti odstavek postanejo novi četrti
do deveti odstavki.
77. člen
V 450. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena se pri
izračunu upravičenih terjatev po tem zakonu ne upoštevajo in
med zajamčene terjatve po tem zakonu ne spadajo:
1. terjatve oseb iz prvega odstavka 246. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, da jih član sistema jamstva v stečaju
obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih član sistema jamstva v stečaju v
skladu z 247. in 248. členom tega zakona obravnava kot profesionalne stranke,
3. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
4. terjatve članov organov vodenja in nadzora člana sistema jamstva v stečaju ter njihovih ožjih družinskih članov,
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5. terjatve delničarjev člana sistema jamstva v stečaju, ki
imajo najmanj 5% delež v kapitalu investicijskega podjetja ali
glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana
sistema jamstva v stečaju,
7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih
oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih
članov,
8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri
izračunu kapitala člana sistema jamstva v stečaju,
9. terjatve pravnih oseb, ki na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega poročila sodijo med velike oziroma
srednje družbe po ZGD-1,
10. terjatve na računu na prinosnika iz prve alineje četrtega odstavka tega člena.«.
Za enajstim odstavkom se doda nov dvanajsti odstavek,
ki se glasi:
»(12) Osebe iz prvega odstavka tega člena niso vključene
v sistem jamstva kot člani sistema jamstva, če do njih ne more
nastati terjatev vlagatelja v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«.
78. člen
V 463. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:
»(8) V nadzornih postopkih, za vodenje katerih je agencija
pristojna na podlagi tega zakona oziroma drugega predpisa, se
ne uporabljata 13. in 14. člen Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1).«.
79. člen
Na koncu 479. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »razen če izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel
uveljaviti v postopku pred agencijo.«.
481. člen se črta.

80. člen

81. člen
V 491. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vročitve članom uprave in članom nadzornega sveta
borznoposredniške družbe se opravljajo z vročanjem borznoposredniški družbi. Šteje se, da je z vročitvijo borznoposredniški družbi opravljena tudi vročitev članom uprave oziroma
članom nadzornega sveta.«.
82. člen
V 493. členu se v prvem odstavku besedilo »241. do 243.,
245. do 247.« nadomesti z besedilom »241. do 247.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »241.« doda besedilo
»in 242.«
83. člen
V 517. členu se v prvem odstavku besedilo »v drugem,
tretjem in četrtem« nadomesti z besedilom »v drugem do
petem«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Odredbe, pri katerih ugovor ne zadrži izvršitve, postanejo izvršljive z njihovo vročitvijo stranki.«.
Dosedanji peti odstavek postane nov šesti odstavek.
84. člen
V 526. členu se naslov člena spremeni tako, da se
glasi: »(hujše kršitve 2. poglavja tega zakona in Uredbe
2017/1129/EU)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 25.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, z globo od 80.000 do 500.000 eurov
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pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, če:
1. ponuja vrednostne papirje javnosti v Republiki Sloveniji
v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1129/EU;
2. uvrsti vrednostne papirje v trgovanje na organiziranem
trgu v Republiki Sloveniji v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 2017/1129/EU;
3. izpelje naknadno nadaljnjo prodajo vrednostnih papirjev oziroma plasira vrednostne papirje nepoučenim vlagateljem
prek finančnih posrednikov v nasprotju s 5. členom Uredbe
2017/1129/EU;
4. prospekt ne vsebuje vseh potrebnih bistvenih informacij
oziroma te informacije niso zapisane in predstavljene, kot to
določa 6. člen Uredbe 2017/1129/EU;
5. povzetek prospekta ne vključuje vseh informacij ali
vsebina povzetka ne izpolnjuje zahtev, kot jih določajo prvi do
enajsti odstavek 7. člena Uredbe 2017/1129/EU;
6. osnovni prospekt ni sestavljen z vsebino in na način,
kot to določa 8. člen Uredbe 2017/1129/EU;
7. univerzalni registracijski dokument ni pripravljen in objavljen v skladu z 9. členom Uredbe 2017/1129/EU;
8. prospekt, sestavljen iz več ločenih dokumentov, ne
izpolnjuje zahtev, kot jih določa 10. člen Uredbe 2017/1129/EU;
9. v prospektu niso opredeljene osebe, odgovorne
za prospekt in morebitni dodatek k prospektu, v skladu z
81. členom tega zakona oziroma določbami 11. člena Uredbe
2017/1129/EU;
10. prospekt ne vsebuje dejavnikov tveganja ali v zvezi s
tem niso izpolnjene druge zahteve, kot jih določajo prvi do tretji
odstavek 16. člena Uredbe 2017/1129/EU;
11. v prospektu opusti navedbo določenih informacij v
nasprotju z določbami prvega do tretjega odstavka 18. člena
Uredbe 2017/1129/EU;
12. so informacije v prospektu vključene s sklicevanjem v
nasprotju z zahtevami iz prvega do tretjega odstavka 19. člena
Uredbe 2017/1129/EU;
13. objavi prospekt v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 2017/1129/EU;
14. objavi oziroma da na voljo javnosti prospekt oziroma
dokumente in informacije, ki sestavljajo prospekt, v nasprotju
z določbami prvega do četrtega ter sedmega do desetega
odstavka 21. člena Uredbe 2017/1129/EU;
15. oglašuje ponudbo vrednostnih papirjev oziroma uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
v nasprotju z določbami prvega do petega odstavka 22. člena
Uredbe 2017/1129/EU;
16. organizira oziroma izvaja vpisovanje ali vplačevanje
vrednostnih papirjev v nasprotju s 102. členom tega zakona;
17. glede objave dodatka k prospektu ali k povzetku prospekta ne izpolnjuje zahtev, kot jih določajo prvi do tretji in peti
odstavek 23. člena Uredbe 2017/1129/EU;
18. ne objavi prospekta v predpisanem jeziku ali jezikih v
skladu s 27. členom Uredbe 2017/1129/EU;
19. agenciji ne omogoči opravljanja nadzora v skladu
s 114. členom tega zakona ali ji ne posreduje informacij v
skladu z (b) in (c) točko prvega odstavka 32. člena Uredbe
2017/1129/EU.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se pravna oseba kaznuje z globo v višini do:
1. 5.000.000 eurov ali 3% skupnega letnega prometa
glede na zadnje razpoložljive letne računovodske izkaze, ki
jih je odobril pristojni organ družbe, oziroma skupnega letnega
prometa ali ustrezne vrste prihodka, ki izhaja iz zadnje razpoložljive konsolidirane letne bilance, ki jo je odobril pristojni
organ matične družbe, če pravna oseba pripravi konsolidirane
računovodske izkaze na podlagi ZGD-1, pri čemer se upošteva
višji znesek, ali
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2. dvakratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo,
ali izgube, preprečene s kršitvijo, kadar ju je mogoče opredeliti,
če ta znesek presega znesek iz prejšnje točke.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Če je narava storjenega prekrška iz prvega odstavka tega člena posebno huda zaradi višine povzročene škode
oziroma višine pridobljene protipravne premoženjske koristi
ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena
koristoljubnosti, se podjetnik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost podjetnika, ali
posameznik, kaznuje z globo v višini do 700.000 eurov.«.
85. člen
V 527. členu se naslov člena spremeni tako, da se
glasi: »(lažje kršitve 2. poglavja tega zakona in Uredbe
2017/1129/EU)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 5.000 do 250.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, z globo od 12.000 do 500.000 eurov
pa pravna oseba, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko
gospodarsko družbo, če:
1. agencije pred začetkom ponudbe javnosti oziroma
uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu
ne obvesti o uporabi izjem v skladu s 75. členom tega zakona;
2. pripravi in objavi poenostavljeni prospekt v nasprotju
z določbami prvega in drugega odstavka 14. člena Uredbe
2017/1129/EU;
3. pripravi in objavi prospekt EU za rast v nasprotju z
določbami prvega odstavka 15. člena Uredbe 2017/1129/EU;
4. glede končne cene ponudbe in količine vrednostnih
papirjev, kadar se ti ne moreta vključiti v prospekt, ne ravna v
skladu s 17. členom Uredbe 2017/1129/EU;
5. vlagatelju na njegovo zahtevo ne zagotovi izvoda prospekta v skladu z določbami enajstega odstavka 21. člena
Uredbe 2017/1129/EU.«.
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89. člen
(veljavnost prospektov)
Prospekti, ki so bili ob uveljavitvi tega zakona potrjeni v
skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list
RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.), veljajo do poteka njihove veljavnosti, oziroma najpozneje do 21. julija 2020.
90. člen
(vzpostavitev sistema spremljanja prijav o kršitvah
Uredbe 2017/1129/EU)
(1) Agencija vzpostavi sistem spremljanja prijav iz
122.a člena ZTFI-1 v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
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91. člen
(delovanje agencije)
Agencija pri uporabi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. št. 108/10 – uradno prečiščeno
besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16,
9/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljnjem besedilu: ZTFI):
1. namesto sklica na 32. člen ZTFI uporablja sklic na
59. člen ZTFI-,1,
2. namesto sklica na 99. člen ZTFI uporablja sklic na
123. člen ZTFI-1,
3. namesto sklica na drugi odstavek 117. člena ZTFI uporablja sklic na drugi odstavek 140. člena ZTFI-1,
4. namesto sklica na 297. člen ZTFI uporablja sklic na
341. člen ZTFI-1,
5. namesto sklica na drugi odstavek 377. člena ZTFI
uporablja sklic na 26. točko prvega odstavka 3. člena Uredbe
596/2014/EU,
6. namesto sklica na 396. člen ZTFI uporablja sklic na
426. člen ZTFI-1,
7. namesto sklica na 413.a člen ZTFI uporablja sklic na
440. člen ZTFI-1 in
8. namesto sklica na 450. člen ZTFI uporablja sklic na
445. člen ZTFI-1.
92. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi
odstavek 49. člena ZTFI.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prospektu, ki se objavi ob ponudbi
vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na
reguliranem trgu (Uradni list RS, št. 46/19).
93. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/19-5/12
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EPA 684-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

88. člen
V 545. členu se v prvem odstavku v 11. točki za besedo
»informacij« doda besedilo »ali ji ne omogoči pregleda poslovanja«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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(2) Subjekt iz četrtega odstavka 41. člena Uredbe
2017/1129/EU vzpostavi sistem internega obveščanja iz
122.a člena ZTFI-1 v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.

86. člen
V 532. členu se zadnji odstavek označi kot sedmi odsta-

87. člen
V 539. členu se v prvem odstavku:
– v 19. točki beseda »tretjetjim« nadomesti z besedo
»tretjim«,
– za 57. točko doda nova 57.a točka, ki se glasi:
»57.a agenciji ne omogoči izvajanja ukrepov v skladu z
drugim odstavkom 422. člena tega zakona;«.
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2925.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o množičnem vrednotenju nepremičnin
(ZMVN-1B)

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 množičnem vrednotenju
nepremičnin (ZMVN-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B), ki ga je
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sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-6
Ljubljana, dne 30. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
(ZMVN-1B)
1. člen
V Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni
list RS, št. 77/17 in 33/19) se za 2. členom doda nov 2.a člen,
ki se glasi:
»2.a člen
(posebne enote vrednotenja)
(1) Za potrebe tega zakona je bencinski servis funkcionalno zaključena celota, ki jo sestavljajo zemljišča ali
njihovi deli ter deli stavb, opremljeni z ustreznimi napravami
in objekti za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno z
motornimi gorivi ter spremljajočih dejavnosti, namenjenih
uporabnikom bencinskega servisa, kot so objekti za skladiščenje in prodajo jeklenk utekočinjenega naftnega plina za
gospodinjsko uporabo, pranje vozil, hitri servis vozil, gostinstvo, nespecializirana prodaja trgovskega blaga, sanitarije
in podobno, razen ločenih stavb z restavracijami, moteli
in hoteli ter parkirišč za osebna in tovorna vozila, ki so del
počivališč.
(2) Za potrebe tega zakona je elektrarna funkcionalno
zaokrožena celota, namenjena dejavnosti proizvodnje električne energije, ki jo sestavljajo:
– deli stavb oziroma zemljišča pod stavbami ter zemljišča ali njihovi deli, ki so opremljena z ustreznimi napravami
in objekti za proizvodnjo električne energije z električno močjo nad 50 kW ter s količnikom toplotne in električne moči,
manjšim od 5, ter
– zemljišča ali njihovi deli, na katerih je gibanje omejeno zaradi pravnih ali fizičnih razlogov in so namenjena
izključno rabi elektrarne.
(3) Za potrebe tega zakona je:
– marina kot turistično pristanišče v skladu s predpisi,
ki urejajo pomorstvo, funkcionalno zaključena celota, ki jo
sestavljajo zemljišča ali njihovi deli ter deli stavb, opremljeni
s potrebno infrastrukturo za opravljanje dejavnosti marin z
večjim številom privezov v vodi, ter
– pristanišče kot pristanišče, namenjeno za javni promet v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, funkcionalno
zaključena celota, ki jo sestavljajo zemljišča ali njihovi deli
ter deli stavb, opremljeni s potrebno infrastrukturo za opravljanje pristaniške dejavnosti s pomembnimi letnimi prihodki.
(4) Oseba, ki opravlja dejavnost, nepremičnine oziroma
njihove dele, za katere sama ni lastnik, vključi v posebno
enoto vrednotenja na podlagi pisnega dovoljenja lastnika nepremičnine oziroma ustreznega drugega pravnega naslova,
ki takšno dovoljenje vsebuje. Oseba, ki opravlja dejavnost,
organu vrednotenja posreduje dokazila iz prejšnjega stavka
ob posredovanju podatkov v evidenco vrednotenja v skladu
z 41. oziroma 42. členom tega zakona.
(5) Podrobnejši način oblikovanja posebnih enot vrednotenja predpiše minister, pristojen za izvajanje množičnega vrednotenja, v soglasju z ministrom, pristojnim za
finance.«.
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2. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Posplošena vrednost posebne enote vrednotenja
se na posamezne enote vrednotenja razdeli tako, da je
vsota posplošenih vrednosti enot vrednotenja, ki sestavljajo
posebno enoto vrednotenja, enaka posplošeni vrednosti posebne enote vrednotenja. Posamezni enoti vrednotenja, ki
je del posebne enote vrednotenja, se ob upoštevanju pomena te enote vrednotenja za opravljanje dejavnosti posebne
enote vrednotenja poleg vrednosti, določene po pravilih tega
zakona za vrednotenje enot vrednotenja, prišteje pozitivna
razlika med posplošeno vrednostjo posebne enote vrednotenja in vsoto posplošenih vrednosti enot vrednotenja, ki
sestavljajo posebno enoto vrednotenja. Če je razlika iz prejšnjega stavka negativna, se vrednost enote vrednotenja, ki
sestavlja posebno enoto vrednotenja, ne zmanjšuje.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Podrobnejši način razdelitve vrednosti posebne
enote vrednotenja na enote vrednotenja, ki sestavljajo posebno enoto vrednotenja, po vrstah posebnih enot vrednotenja predpiše minister, pristojen za izvajanje množičnega
vrednotenja, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
3. člen
V tretji alineji prvega odstavka 25. člena, drugem odstavku 26. člena, tretji alineji prvega odstavka 28. člena ter
tretjem, šestem in sedmem odstavku 30. člena se besedilo
»enota vrednotenja« v vseh sklonih nadomesti z besedilom
»enota vrednotenja ali posebna enota vrednotenja« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 35. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
»(5) V evidenco trga nepremičnin se za evidentirane
pravne posle pridobijo podatki o nepremičninah iz evidenc o
nepremičninah, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
5. člen
V 44. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Podatki evidence vrednotenja so javni, razen:
– osebnih podatkov fizičnih oseb kot so osebno ime,
EMŠO, naslov stalnega prebivališča in naslov za vročanje,
– podatkov, varovanih po drugih predpisih,
– podatkov o posebnih enotah vrednotenja, zbranih
na podlagi 41. člena tega zakona, ki se uporabljajo za določanje modelov vrednotenja oziroma za izračun posplošene
vrednosti posebni enoti vrednotenja,
– podatkov o vrednosti posebnih enot vrednotenja in
– drugih podatkov, ki jih lastnik nepremičnine opredeli
kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(rok za izdajo podzakonskega predpisa)
Predpis iz petega odstavka novega 2.a člena in četrtega odstavka spremenjenega 21. člena zakona izda minister,
pristojen za izvajanje množičnega vrednotenja, v soglasju z
ministrom, pristojnim za finance, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
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7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 435-04/19-5/19
Ljubljana, dne 22. oktobra 2019
EPA 685-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2926.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dobička od odsvojitve izvedenih
finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)

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 davku od dobička
od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
(ZDDOIFI-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-13
Ljubljana, dne 31. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE
IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV
(ZDDOIFI-A)
1. člen
V Zakonu o davku od dobička od odsvojitve izvedenih
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08 in 40/12 –
ZUJF) se v 9. členu v drugem in tretjem odstavku besedilo
»(Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08)« nadomesti z besedilom
»(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 –
odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl.
US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17,
21/19 in 28/19)«.
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Kadar je razlika med vrednostjo izvedenega
finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi pozitivna, je davčna
osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s
pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta.
Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo izvede-
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nega finančnega instrumenta, se priznajo največ v višini, ki ne
sme preseči nižjega od:
1. seštevka 1% od plačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in 1% od izplačane vrednosti
izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi oziroma v
primeru trgovanja z vzvodom kot seštevek 0,25% od plačane
vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi in
0,25% od izplačane vrednosti izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi, ali
2. pozitivne razlike med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi.«.
V drugem odstavku se črta besedilo », povečana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo izvedenega finančnega
instrumenta, v višini 1% od plačane vrednosti«.
V tretjem odstavku se črta besedilo », zmanjšana za normirane stroške, povezane z odsvojitvijo izvedenega finančnega
instrumenta, v višini 1% od izplačane vrednosti«.
3. člen
V 14. členu se v prvem odstavku odstotek »25« nadomesti z odstotkom »27,5«.
V drugem odstavku se v 1. točki odstotek »15« nadomesti z odstotkom »20«, v 2. točki se odstotek »10« nadomesti
z odstotkom »15« in v 3. točki se odstotek »5« nadomesti z
odstotkom »10«.
4. člen
V 15. členu se v četrtem odstavku beseda »dohodnine«
nadomesti z besedo »davka«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna leta,
ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o
davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08 in 40/12 – ZUJF).
Št. 435-01/19-20/14
Ljubljana, dne 23. oktobra 2019
EPA 809-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2927.

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2R)

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 davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2R)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R), ki ga je
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sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-14
Ljubljana, dne 31. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-2R)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B,
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15,
68/16, 69/17 in 79/18) se v 1. členu v drugem odstavku na
koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta (EU) 2017/952 z dne
29. maja 2017 o spremembi Direktive (EU) 2016/1164 v zvezi s
hibridnimi neskladji s tretjimi državami (UL L 144 z dne 7. junija
2017, str. 1).«.
2. člen
V 33. členu se za osmim odstavkom doda nov deveti
odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na določbe petega odstavka tega člena se
za sredstvo iz prvega odstavka tega člena, vzeto v poslovni
najem, uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza
dejanski amortizacijski dobi tega sredstva.«.
3. člen
Za 54. členom se doda novo VII.a poglavje in nova 54.a
in 54.b člen, ki se glasijo:
»VII.a IZSTOPNA OBDAVČITEV
54.a člen
(izstopna obdavčitev)
(1) Zavezanec posebej razkrije in v davčno osnovo vključi
skrite rezerve, če prenese sredstva:
1. iz Slovenije na svojo poslovno enoto v drugi državi in
Slovenija zaradi takšnega prenosa nima več pravice do obdavčitve prenesenih sredstev;
2. s svoje poslovne enote v Sloveniji na svoj sedež ali
kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali na drugo poslovno
enoto v drugi državi in Slovenija zaradi takšnega prenosa nima
več pravice do obdavčitve prenesenih sredstev;
3. zaradi prenosa davčnega rezidentstva v drugo državo,
razen za sredstva, ki so še naprej povezana s poslovno enoto
v Sloveniji; ali
4. zaradi prenosa poslovanja poslovne enote iz Slovenije
v drugo državo in Slovenija zaradi takšnega prenosa nima več
pravice do obdavčitve prenesenih sredstev.
(2) Znesek, ki predstavlja skrite rezerve iz prvega odstavka tega člena, se izračuna kot razlika med pošteno vrednostjo
in davčno vrednostjo prenesenih sredstev ob prenosu sredstev
iz prvega odstavka tega člena. Če je ta razlika negativna, se
šteje, da je enaka nič.
(3) Poštena vrednost je znesek, za katerega je mogoče
prodati ali na drug način zamenjati sredstvo ali s katerim je
mogoče poravnati obveznost ali za katerega je mogoče zamenjati podeljeni kapitalski instrument med dobro obveščenima in
voljnima strankama v poslu, v katerem sta stranki medsebojno
neodvisni in enakopravni.
(4) Davčna vrednost posameznega sredstva je znesek,
ki se prisodi temu sredstvu pri obračunu davka oziroma na
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podlagi katerega se izračunavajo prihodki, odhodki, dobički in
izgube pri obračunu davka.
(5) Prenos sredstev iz prvega odstavka tega člena pomeni
situacijo, s katero Slovenija izgubi pravico do obdavčitve prenesenih sredstev, medtem ko sredstva ostanejo v pravnem ali
ekonomskem lastništvu istega zavezanca.
(6) Prenos davčnega rezidentstva iz 3. točke prvega odstavka tega člena pomeni, da zavezanec preneha biti rezident
za davčne namene v Sloveniji, medtem ko pridobi davčno
rezidentstvo v drugi državi.
(7) Prenos poslovanja poslovne enote iz 4. točke prvega
odstavka tega člena pomeni situacijo, s katero preneha davčna
prisotnost zavezanca v Sloveniji, medtem ko je pridobil tako
prisotnost v drugi državi, ne da bi v njej postal rezident za
davčne namene.
(8) Za sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo kratkoročna sredstva.
(9) Iz davčne osnove se izvzamejo skrite rezerve za
prenesena sredstva iz Slovenije, ki se v 12 mesecih od dneva
prenosa vrnejo v Slovenijo, če so ta sredstva povezana s financiranjem vrednostnih papirjev, dana kot zavarovanje s premoženjem ali kadar se prenos sredstev opravi zaradi izpolnjevanja
bonitetnih kapitalskih zahtev ali zaradi upravljanja likvidnosti.
(10) Za sredstva iz prvega odstavka tega člena, ki so
prenesena v Slovenijo iz druge države članice EU ali EGP, se
upošteva vrednost, ki jo je določila druga država članica EU ali
EGP. Če tako določena vrednost ne odraža vrednosti, določene
v skladu s 16. členom tega zakona, se mora tako prenesenemu
sredstvu določiti vrednost v skladu s 16. členom tega zakona.
54.b člen
(odlog plačila davka)
(1) Zavezanec lahko plača davek od vključenih skritih
rezerv iz 54.a člena tega zakona v največ petih enakih letnih
obrokih.
(2) Prvi odstavek tega člena se uporablja za zavezance, ki
prenesejo sredstva, davčno rezidentstvo ali poslovanje poslovne enote po prvem odstavku 54.a člena tega zakona v državo
članico EU ali v tretjo državo, ki je pogodbenica Sporazuma
EGP, če ima s Slovenijo ali z EU sklenjen sporazum o vzajemni
pomoči pri izterjavi davčnih terjatev, ki je enakovredna vzajemni
pomoči iz Direktive 2010/24/EU.
(3) Način in pogoje plačila davka po tem členu določa
zakon, ki ureja davčni postopek.«.
4. člen
Za 59. členom se doda novo VIII.a poglavje in nov
59.a člen, ki se glasita:
»VIII.a OMEJITEV ZMANJŠANJA DAVČNE OSNOVE
59.a člen
(omejitev zmanjšanja davčne osnove)
Zmanjšanje davčne osnove po 36., 55. do 59. členu tega
zakona in določbah drugih zakonov, ki določajo zmanjšanje
davčne osnove po tem zakonu, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov davčnih olajšav iz preteklih davčnih obdobij,
se prizna največ v višini 63% davčne osnove.«.
5. člen
Za 67.j členom se doda novo X.c poglavje in novi 67.k do
67.m člen, ki se glasijo:
»X.c HIBRIDNA NESKLADJA
67.k člen
(povezane osebe v primerih neskladij)
(1) Povezana oseba pomeni v primerih neskladij iz četrtega odstavka ter druge, tretje, četrte in pete alineje 2. točke
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petega odstavka 67.l člena tega zakona ali kadar se zahteva
prilagoditev v skladu s petim odstavkom 67.m člena tega zakona:
1. osebo, v kateri je zavezanec neposredno ali posredno
udeležen s 50% ali več glasovalnih pravic ali lastništva kapitala
ali je upravičen do prejetja 50% ali več dobička te osebe;
2. posameznika ali osebo, ki je v zavezancu neposredno
ali posredno udeležena s 50% ali več glasovalnih pravic ali
lastništva kapitala ali je upravičena do prejetja 50% ali več
dobička zavezanca.
(2) Če je posameznik ali oseba iz prvega odstavka tega
člena neposredno ali posredno udeležena s 50% ali več glasovalnih pravic ali lastništva kapitala ali je upravičena do prejetja
50% ali več dobička v zavezancu in v eni ali več osebah, se
tudi osebe, vključno z zavezancem, štejejo za povezane osebe
iz prvega odstavka tega člena.
(3) Posameznik oziroma oseba, ki deluje skupaj z drugim
posameznikom oziroma osebo v zvezi z glasovalnimi pravicami
ali lastništvom kapitala tretje osebe, se obravnava kot udeležena pri vseh glasovalnih pravicah ali lastništvu kapitala tretje
osebe, ki jih ima drug posameznik oziroma oseba.
(4) Povezana oseba pomeni tudi osebo, ki je del iste konsolidirane skupine za namene računovodenja kot zavezanec,
osebo, v kateri ima zavezanec znaten vpliv na upravljanje, ali
osebo, ki ima znaten vpliv na upravljanje zavezanca.
67.l člen
(hibridna neskladja)
(1) Hibridno neskladje nastane v situacijah, ki vključujejo zavezanca ali osebe iz petega odstavka 67.m člena tega
zakona, pri katerih pride do dvojnega odbitka ali odbitka brez
vključitve.
(2) Hibridna oseba pomeni zavezanca, drugo osebo ali
ureditev, ki se obravnava kot obdavčljiva oseba v skladu z
zakonodajo Slovenije in katere dohodek ali odhodek se obravnava kot dohodek ali odhodek ene ali več drugih oseb ali
posameznikov v skladu z zakonodajo druge države, ali osebo
ali ureditev, ki se obravnava kot obdavčljiva oseba v skladu z
zakonodajo druge države in katere dohodek ali odhodek se
obravnava kot dohodek ali odhodek ene ali več drugih oseb ali
posameznikov v skladu z zakonodajo Slovenije.
(3) Odbitek zavezanca pomeni znesek, ki je davčno priznan odhodek in zmanjšuje davčno osnovo po tem zakonu.
(4) Dvojni odbitek iz prvega odstavka tega člena pomeni
odbitek istega plačila, odhodkov ali izgub od obdavčljivega dohodka v državi vira plačila, nastanka stroškov ali izgub (državi
plačnika) in v drugi državi (državi vlagatelja). Pri plačilu hibridne
osebe ali plačilu poslovne enote je država plačnika tista, v kateri ima hibridna oseba ali poslovna enota sedež, kraj dejanskega
delovanja poslovodstva oziroma se v njej nahaja.
(5) Odbitek brez vključitve iz prvega odstavka tega člena:
1. pomeni odbitek plačila ali domnevnega plačila od obdavčljivega dohodka med sedežem ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva in poslovno enoto ali med dvema ali več
poslovnimi enotami v katerikoli državi, v kateri se to plačilo ali
domnevno plačilo obravnava kot izvedeno (država plačnika)
brez ustrezne vključitve tega plačila ali domnevnega plačila v
obdavčljivi dohodek za davčne namene v državi prejemnika
plačila. Država prejemnika plačila je katerakoli država, v kateri
se to plačilo ali predvideno plačilo prejme ali se obravnava
kot prejeto v skladu z zakonodajo katerekoli druge države.
Plačilo na podlagi finančnega instrumenta se ne obravnava
kot vključeno, če to plačilo izpolnjuje pogoje za kakršnokoli
davčno ugodnost zgolj zaradi opredelitve tega plačila v skladu
z zakonodajo države prejemnika plačila;
in
2. nastane zaradi:
– plačila na podlagi finančnega instrumenta, ki ni vključeno v dohodek v razumnem času in je neskladje mogoče pripisati različnim opredelitvam instrumenta ali plačila, izvedenega
v skladu z njim. Plačilo na podlagi finančnega instrumenta se
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šteje kot vključeno v dohodek v razumnem času, kadar država
prejemnika plačila to plačilo vključi v obdavčitev v davčnem
obdobju, ki se začne v 12 mesecih po koncu davčnega obdobja plačnika, ali kadar je razumno pričakovati, da bo država
prejemnika plačila to plačilo vključila v obdavčitev v prihodnjem
davčnem obdobju, pri čemer so pogoji plačila takšni, kot bi se
pričakovalo, da bi se o njih dogovorile nepovezane osebe;
– plačila hibridni osebi in je to neskladje posledica različne
razporeditve plačil, izplačanih hibridni osebi v skladu z zakonodajo države, kjer ima hibridna oseba sedež ali kraj dejanskega
delovanja poslovodstva ali je registrirana, in države posameznika, udeleženega v tej hibridni osebi;
– plačila osebi z eno ali več poslovnimi enotami in je to
neskladje posledica različne razporeditve plačil med sedežem
ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva in poslovno
enoto ali med dvema ali več poslovnimi enotami iste osebe v
skladu z zakonodajo držav, kjer oseba deluje;
– plačila neupoštevani poslovni enoti, ki v državi, kjer ima
poslovna enota sedež oziroma se v njej nahaja, nima statusa
poslovne enote, v državi sedeža ali kraja dejanskega delovanja
poslovodstva pa ima status poslovne enote;
– plačila hibridne osebe, kadar se to plačilo ne upošteva
v skladu z zakonodajo države prejemnika plačila;
– domnevnega plačila med sedežem ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva in poslovno enoto ali med dvema
ali več poslovnimi enotami, kadar se to domnevno plačilo ne
upošteva v skladu z zakonodajo države prejemnika plačila.
(6) Plačilo, ki ustreza osnovnemu donosu prenesenega
finančnega instrumenta, ne povzroči hibridnega neskladja iz
prve alineje 2. točke petega odstavka tega člena, kadar posameznik ali oseba, ki se ukvarja z rednim nakupovanjem in
prodajo finančnih instrumentov na svoje stroške z namenom
ustvarjanja dobička (v nadaljnjem besedilu: finančni trgovec),
izvede plačilo na podlagi tržnega hibridnega prenosa, če država plačnika od finančnega trgovca zahteva, da vključi v
prihodke vse prejete zneske v zvezi s prenesenim finančnim
instrumentom. Hibridni prenos pomeni katerokoli ureditev za
prenos finančnega instrumenta, katerega osnovni donos se
za davčne namene obravnava, kot da je pridobljen pri več
udeležencih v tej ureditvi hkrati, tržni hibridni prenos pa pomeni
vsak hibridni prenos, ki ga finančni trgovec sklene med rednim
poslovanjem in ne v okviru strukturirane ureditve. Strukturirana
ureditev pomeni ureditev, ki vključuje hibridno neskladje, katerega cena je vključena v pogoje ureditve, ali ureditev, ki je bila
zasnovana tako, da privede do hibridnega neskladja, razen
če za zavezanca ali povezano osebo ni bilo mogoče razumno
pričakovati, da je seznanjena s hibridnim neskladjem, in ni pridobila davčne ugodnosti zaradi hibridnega neskladja.
(7) Hibridno neskladje iz četrtega odstavka ter pete in
šeste alineje 2. točke petega odstavka tega člena nastane le,
če je v državi plačnika odbitek mogoče pobotati z zneskom, ki
ni vključen v davčno osnovo tudi v državi prejemnika plačila.
(8) Neskladje se obravnava kot hibridno neskladje le, če
se pojavi med povezanimi osebami, med zavezancem in povezano osebo, med sedežem ali krajem dejanskega delovanja
poslovodstva in poslovno enoto, med dvema ali več poslovnimi
enotami iste osebe, v strukturirani ureditvi ali med udeleženci
pri hibridnem prenosu finančnega instrumenta, ki povzroči večkratno uveljavljanje davka, plačanega na viru.
67.m člen
(prilagoditve hibridnih neskladij pri ugotavljanju
davčne obveznosti)
(1) Zavezancu, ki je vlagatelj, se pri hibridnih neskladjih,
ki povzročijo dvojni odbitek, odbitek ne prizna, razen če se
pobota z vključitvijo dohodka v davčno osnovo v tekočem
ali naslednjem davčnem obdobju v obeh državah, v katerih
nastane neskladje.
(2) Zavezancu, ki je plačnik, se pri hibridnih neskladjih, ki
povzročijo dvojni odbitek in se odbitek prizna v državi vlagatelja, odbitek ne prizna, razen če se pobota z vključitvijo dohodka
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v davčno osnovo v tekočem ali naslednjem davčnem obdobju
v obeh državah, v katerih nastane neskladje.
(3) Zavezancu, ki je plačnik, se pri hibridnih neskladjih, ki
povzročijo odbitek brez vključitve, odbitek ne prizna.
(4) Zavezanec, ki je prejemnik plačila pri hibridnih neskladjih, ki povzročijo odbitek brez vključitve in se odbitek
prizna v državi plačnika, vključi v dohodek znesek plačila, ki bi
sicer povzročil neskladje.
(5) Zavezancu se ne prizna odbitek za vsakršno plačilo
zavezanca, s katerim se neposredno ali posredno financira
odbitni dohodek, ki povzroči hibridno neskladje prek transakcije
ali niza transakcij med povezanimi osebami ali transakcij, sklenjenih v okviru strukturirane ureditve, razen če ena od držav,
sodelujočih v transakciji ali nizu transakcij, opravi enakovredno
prilagoditev v zvezi s takšnim hibridnim neskladjem.
(6) Če hibridno neskladje vključuje dohodek neupoštevane poslovne enote zavezanca, ki ni obdavčen v Sloveniji,
zavezanec ta dohodek vključi v davčno osnovo, razen če se
v Sloveniji ta dohodek ne obdavči na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene
s tretjo državo.
(7) Če hibridni prenos finančnega instrumenta povzroči
uveljavljanje davka, plačanega na viru, pri več kot enem udeležencu, zavezanec lahko od obveznosti za plačilo davka odšteje
znesek, ki je enak davku, ki ustreza davku po tem zakonu, ki
ga je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije, v sorazmerju
z njegovim prejetim zneskom obdavčljivega dohodka glede na
celoten obdavčljiv dohodek iz hibridnega prenosa.
(8) Zavezancu, ki je rezident za davčne namene v dveh ali
več državah, se ne prizna odbitek plačila, stroškov ali izgube, ki
je hkrati odbiten od davčne osnove v Sloveniji in drugi državi,
če je v drugi državi odbitek mogoče pobotati z dohodkom, ki ni
vključen v davčno osnovo tudi v Sloveniji. Če je druga država
država članica EU ali EGP, se zavezancu odbitek ne prizna
le, če se zavezanec ne šteje za rezidenta v Sloveniji v skladu
z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja
dohodka med Slovenijo in drugo državo.«.
PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen novega devetega odstavka 33. člena zakona,
ki se uporablja od 1. januarja 2019, in novega 59.a člena zakona, ki se uporablja za davčna obdobja, ki se začnejo 1. januarja
2020 ali kasneje.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon
o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11,
24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17
in 79/18).
Št. 435-02/19-4/17
Ljubljana, dne 23. oktobra 2019
EPA 810-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2928.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2M)

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

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
(ZDavP-2M)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o davčnem postopku (ZDavP-2M), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-15
Ljubljana, dne 31. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2M)
1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr,
111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14,
91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19) se v 1. členu
v drugem odstavku za peto alinejo, na koncu katere se pika
nadomesti s podpičjem, doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– del Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija
2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki
neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga (UL L št. 193
z dne 19. julija 2016, str. 1).«.
2. člen
V 119. členu se šesti in sedmi odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(6) Na podlagi začasnega sklepa za zavarovanje, s katerim se zavezancu za davek omeji ali prepove razpolaganje
z njegovimi premičninami, davčni organ v sklepu vsebovano
omejitev ali prepoved nemudoma vpiše v register neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin oziroma vloži zahtevo za vpis v slovenski ladijski register ali register zrakoplovov
Republike Slovenije. Upravljavec registra po uradni dolžnosti
izda potrdilo o vpisu.
(7) Omejitev ali prepoved iz prejšnjega odstavka davčni
organ izbriše iz registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin po uradni dolžnosti ali na predlog zavezanca
za davek. Zaznamba iz slovenskega ladijskega registra ali
registra zrakoplovov Republike Slovenije se izbriše na predlog
davčnega organa ali zavezanca za davek upravljavcema tega
registra. Zavezanec za davek predlogu za izbris iz slovenskega
ladijskega registra ali registra zrakoplovov Republike Slovenije
priloži potrdilo davčnega organa o sprejemu instrumenta zavarovanja iz 117. člena tega zakona.«.
3. člen
Besedilo 188. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni organ pridobi zastavno pravico na zarubljenih
premičninah z rubežem.
(2) Rubež premičnin, ki se vpisujejo v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, se opravi z
vpisom v ta register.
(3) V primeru rubeža premičnine iz prejšnjega odstavka
opravi davčni organ vpis rubeža in prepovedi razpolaganja na
podlagi sklepa o izvršbi.
(4) Po vpisu v register iz drugega odstavka tega člena
se podatki o rubežu in prepovedi razpolaganja s premičnino,
na katero se nanaša vpis, na podlagi povezanosti z uradnimi
evidencami, v katere se vpisujejo premičnine, avtomatično
posredujejo ali se omogoči njihov prevzem organom, da jih
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vpišejo v evidence, ki jih vodijo, in listine, s katerimi se dokazuje
lastništvo premičnine.
(5) V register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih
premičnin se poleg predpisanega enoličnega identifikacijskega
znaka zarubljene premičnine, rubeža in prepovedi razpolaganja
vpišejo podatki o zadevi davčne izvršbe ter identifikacijski podatki o dolžniku in davčnemu organu, ki vodi postopek.
(6) Rubež premičnin, ki se vpisujejo v slovenski ladijski register ali v register zrakoplovov Republike Slovenije, se opravi
z vpisom sklepa o izvršbi v ta register.
(7) Če se zarubi premičnina iz prejšnjega odstavka, davčni organ pošlje sklep o izvršbi skupaj z rubežnim zapisnikom
organu, pristojnemu za vodenje registra iz prejšnjega odstavka.
(8) Če so dolžnikove premičnine že zarubljene pri kakšni
drugi upravni ali sodni izvršbi, rubež teh premičnin davčni
organ opravi tako, da se na prvem zapisniku o rubežu napravi
zaznamek o dodatnem rubežu. O dodatnem rubežu se obvesti
dolžnika ter rubež vpiše v register neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premičnin, slovenski ladijski register oziroma
register zrakoplovov Republike Slovenije.
(9) Vpisi in izpisi oziroma izbrisi v registru neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, slovenskem ladijskem registru in registru zrakoplovov Republike Slovenije, so
za davčni organ brezplačni.
(10) Kadar je bila zastavna pravica v skladu s tem členom
ustanovljena kot neposestna zastavna pravica, se glede pravic
predhodnih zastavnih upnikov smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja stvarne pravice.«.
4. člen
V 189. členu se v drugem odstavku beseda »petega«
nadomesti z besedo »šestega«.
5. člen
Za 262. členom se doda nov 262.a člen, ki se glasi:
»262.a člen
(uveljavljanje ugodnosti v primeru subjekta ali dogovora,
ki se obravnava kot v celoti ali delno davčno transparenten)
Ne glede na 260. in 383.e člen tega zakona plačnik
davka takrat, ko dohodek z virom v Republiki Sloveniji doseže subjekt ali dogovor ali je dosežen prek subjekta ali
dogovora, ki se obravnava kot v celoti ali delno davčno
transparenten po davčni zakonodaji druge države pogodbenice mednarodne pogodbe, ki zavezuje Republiko Slovenijo,
obračuna davek po stopnjah, ki so določene z zakonom o
obdavčenju oziroma s tem zakonom. Če je bil zaradi tega
plačan višji znesek davka, kot če bi bil davek plačan v skladu
z mednarodno pogodbo, lahko prejemnik dohodka uveljavlja ugodnosti, določene v mednarodni pogodbi, v skladu z
262. členom tega zakona.«.
6. člen
V 286. členu se v prvem odstavku besedilo »20% predčasne ali starostne« nadomesti z besedo »dela«.
7. člen
Za 322.a členom se doda nov 322.b člen, ki se glasi:
»322.b člen
(uveljavljanje drugačne določitve višine dohodka od odkupne
vrednosti iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja)
(1) Davčni zavezanec lahko uveljavlja drugačno določitev
višine dohodka od odkupne vrednosti iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prejete na podlagi plačanih
premij izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Republiki
Sloveniji ali v drugi državi članici EU, ki je bil odobren in vpisan
v register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu, ki ureja
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dohodnino, v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine
oziroma v napovedi za odmero dohodnine.
(2) Davčni zavezanec nerezident, ki ne more uveljavljati
drugačne določitve višine dohodka v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko drugačno določitev višine dohodka iz prejšnjega odstavka uveljavlja pri davčnem organu najkasneje do
31. januarja tekočega leta za izplačila odkupne vrednosti iz
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prejeta
v preteklem letu.«.
8. člen
V 325. členu se za desetim odstavkom doda nov enajsti
odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na prvi do peti odstavek tega člena davčni organ, na podlagi napovedi davčnega zavezanca, ugotovi
dohodnino od:
– obresti, doseženih z odstopom ali poplačilom prevzete
terjatve in
– dividend, doseženih z vračilom naknadnega vplačila
družbeniku, ki ga ni vplačal in je pravico do njegovega vračila
pridobil s pridobitvijo deleža.«.
9. člen
Za 329.a členom se doda nov 329.b člen, ki se glasi:
»329.b člen
(uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic
ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru
pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe
za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev)
(1) Davčni zavezanec, ki v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic
ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru
pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno
vrednost odsvojenih delnic ali deležev, v primeru iz 1. točke
prvega odstavka 325. člena tega zakona o tem pred izplačilom
dohodka pisno obvesti plačnika davka. V obvestilu mora navesti osebne in druge podatke, ki omogočajo njegovo identifikacijo ter podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih, času in
načinu pridobitve ter njihovi nabavni vrednosti.
(2) Davčni zavezanec, ki v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic
ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru
pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno
vrednost odsvojenih delnic ali deležev, v primeru iz 2. točke
prvega odstavka 325. člena tega zakona zmanjšanje uveljavlja
v napovedi iz petega odstavka 325. člena tega zakona.
(3) Če davčni zavezanec plačnika davka ni obvestil o
uveljavljanju zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev
skladno s prvim odstavkom tega člena, ali če plačnik davka
obvestila ni upošteval pri izračunu dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja, odtegnitvi in plačilu davčnega odtegljaja, lahko
davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti
delnic ali deležev v treh mesecih od izplačila vrednosti delnic ali
deležev s pisnim zahtevkom pri davčnem organu. V zahtevku
mora navesti osebne in druge podatke, ki omogočajo njegovo
identifikacijo, podatke o odtegnjenem davčnem odtegljaju ter
podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih, času in načinu
pridobitve ter njihovi nabavni vrednosti.
(4) Davčni organ odloči o poračunu odtegnjenega davčnega odtegljaja na podlagi uveljavljanja zmanjšanja izplačane
vrednosti delnic ali deležev iz prejšnjega odstavka tega člena
v 60 dneh od dneva predložitve pisnega zahtevka.
(5) Podatke, ki jih mora davčni zavezanec navesti v pisnem obvestilu iz prvega odstavka tega člena in pisnem zahtevku iz tretjega odstavka tega člena, določi minister, pristojen
za finance.
(6) Če davčni organ ugotovi, da je davčni zavezanec v
pisnem obvestilu plačniku davka iz prvega odstavka tega člena
navedel neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke, in
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plačnik davka davčnega odtegljaja zato ni odtegnil in plačal,
ali ga ni odtegnil in plačal pravilno, davčni odtegljaj v delu, ki
ni bil odtegnjen in plačan, s pripadajočimi dajatvami, ne glede
na četrti odstavek 59. člena tega zakona, bremeni davčnega
zavezanca.«.
10. člen
Za 340.a členom se doda nov 340.b člen, ki se glasi:
»340.b člen
(avtomatično dajanje podatkov o naknadnih vplačilih
in kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb)
(1) Gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, morajo davčnemu organu dostaviti
podatke o naknadnih vplačilih družbenikov – fizičnih oseb – ter
podatke, potrebne za identifikacijo družbenika – fizične osebe –
oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski
družbi, in zavezanca za dajanje podatkov.
(2) Osebne gospodarske družbe, ustanovljene v skladu s
predpisi v Republiki Sloveniji, morajo davčnemu organu dostaviti podatke o kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb
– ter podatke, potrebne za identifikacijo družbenika – fizične
osebe, in zavezanca za dajanje podatkov.
(3) Oseba, zavezana za dajanje podatkov po prvem oziroma drugem odstavku tega člena, za vsakega družbenika –
fizično osebo – oziroma pravnega naslednika njegovega deleža
v gospodarski družbi v zvezi z kapitalskim deležem oziroma
naknadnim vplačilom dostavi naslednje podatke:
– osebno ime,
– datum rojstva,
– davčno številko oziroma številko za davčne namene
davčnega zavezanca in državo rezidentstva,
– o naknadnih vplačilih (datumu in znesku vplačila ter
datumu in znesku vračila),
– o kapitalskih deležih (datumu in znesku pripisa ter datumu in znesku znižanja).
(4) Osebe, zavezane za dajanje podatkov po tem členu,
morajo podatke iz tega člena dostaviti davčnemu organu najpozneje do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo
davčno leto.«.
11. člen
V 342. členu se besedilo »340.a« nadomesti z besedilom
»340.b«.
12. člen
Za 370. členom se doda nov 370.a člen, ki se glasi:
»370.a člen
(odlog plačila davka pri izstopni obdavčitvi)
(1) Prvi obrok davka od vključenih skritih rezerv po
54.a členu ZDDPO-2, ki ga davčni zavezanec plača po
54.b členu ZDDPO-2, zapade v plačilo v 30 dneh od predložitve
davčnega obračuna, vsak naslednji obrok pa po poteku enega
leta od zapadlosti predhodnega obroka.
(2) Za čas, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo
davka od vključenih skritih rezerv po določbah VII.a poglavja
ZDDPO-2, se za odloženi znesek davka obračunajo obresti v
skladu s 104. členom tega zakona.
(3) Davčni zavezanec v davčnem obračunu, v katerem
razkrije skrite rezerve po prvem odstavku 54.a člena ZDDPO-2,
navede podatek o številu obrokov, zneske in zapadlost obrokov
ter znesek obračunanih obresti za odloženi davek.
(4) Davčni organ lahko v zvezi z odlogom davka po prvem
odstavku tega člena zahteva zavarovanje izpolnitve davčne
obveznosti v skladu z določbami tega zakona.
(5) Davčnemu zavezancu v plačilo nemudoma zapadejo
vsi naslednji neplačani obroki davka, če:
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1. se prenesena sredstva ali poslovanje poslovne enote
zavezanca prodajo ali kako drugače odsvojijo;
2. se prenesena sredstva naknadno prenesejo v državo,
ki ni država iz drugega odstavka 54.b člena ZDDPO-2;
3. se davčno rezidentstvo ali poslovanje poslovne enote
zavezanca naknadno prenese v državo, ki ni država iz drugega
odstavka 54.b člena ZDDPO-2;
4. gre zavezanec v stečaj ali preneha poslovati ali
5. zavezanec zamudi s plačilom obroka.«.
13. člen
V 397. členu se v prvem odstavku v 33. točki besedilo
»338. člen ter prvi in tretji odstavek 339. člena« nadomesti
z besedilom »338. člen, prvi in tretji odstavek 339. člena ter
340.b člen«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(prva dostava podatkov o naknadnih vplačilih in kapitalskih
deležih družbenikov – fizičnih oseb)
(1) Gospodarske družbe iz 340.b člena zakona davčnemu
organu podatke iz 340.b člena zakona prvič dostavijo do 31. januarja 2021 za leto 2020.
(2) Gospodarske družbe iz 340.b člena zakona davčnemu organu do 31. januarja 2021 poleg podatkov iz prejšnjega
odstavka dostavijo tudi podatke o stanju naknadnih vplačil in
pripisov kapitalskim deležem na dan 1. januar 2020.
15. člen
(sprememba Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o izvršbi in zavarovanju)
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 11/18) se v 76. členu v prvem
odstavku besedilo »1. januarja 2020« nadomesti z besedilom
»1. julija 2020«.
16. člen
(začetek veljavnosti in uporaba)
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen spremenjenih 119., 188. in 189. člena zakona,
ki se začnejo uporabljati 1. julija 2020.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13,
22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15,
63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19).
Št. 432-01/19-39/13
Ljubljana, dne 23. oktobra 2019
EPA 812-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2929.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2V)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
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UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona dohodnini (ZDoh-2V)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2V), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 23. oktobra 2019.
Št. 003-02-9/2019-16
Ljubljana, dne 31. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-2V)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 –
ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US,
50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) se v 12. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnine iz
prvega odstavka tega člena je tudi dobiček iz odsvojitve lastniških deležev in pravic iz lastniških deležev v gospodarski
družbi, zadrugi ali drugi obliki organiziranja, katerih več kot
50% vrednosti je kadarkoli v obdobju 365 dni pred odsvojitvijo
izhajalo neposredno ali posredno iz nepremičnin in pravic na
nepremičninah, ki so v Sloveniji.«.
2. člen
V 21. členu se v 1. točki za besedilom »zakona o vojnih
veteranih« doda vejica, besedilo »in zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb« pa se nadomesti z
besedilom »zakona o socialnem vključevanju invalidov, zakona
o osebni asistenci, zakona o izenačevanju možnosti invalidov«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. dodatka za pomoč in postrežbo po zakonu o vojnih
veteranih, zakonu o vojnih invalidih, zakonu o socialnem varstvu in zakonu o socialnem vključevanju invalidov ter komunikacijskega dodatka po zakonu o osebni asistenci;«.
V 3. točki se besedilo »po zakonu o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb« nadomesti z besedilom
»po zakonu o socialnem vključevanju invalidov«.
3. člen
V 43. členu se za drugim odstavkom doda nov 2.a odstavek, ki se glasi:
»(2.a) Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon 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 ne glede na prvi stavek drugega odstavka tega
člena všteva 0,3% nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak
začeti koledarski mesec uporabe vozila, če vrednost ob pridobitvi vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, ne presega
60.000 eurov. Če nabavna vrednost ob pridobitvi vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, presega 60.000 eurov, se
za presežni del nabavne vrednosti davčna osnova delojemalca
določa na način iz drugega odstavka tega člena«.
4. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(izključitev iz dohodkov iz dejavnosti)
(1) Kot prihodek se po tem poglavju zakona ne šteje:
1. dividenda, kot je določena v III.6.2. poglavju tega zakona,
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2. obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju tega zakona,
in dosežene na podlagi prenosljivih dolžniških vrednostnih papirjev ter instrumentov denarnega trga, opredeljenih po zakonu,
ki ureja trg finančnih instrumentov,
3. prihodek, dosežen na podlagi odsvojitve lastniškega
deleža, kot je določen v III.6.2. poglavju tega zakona, ali na
podlagi odsvojitve investicijskih kuponov,
4. drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma
deleži, na katere se nanašajo prihodki iz prejšnjih točk tega
odstavka, nastali po pridobitvi finančnih instrumentov oziroma
deležev v podjetje,
5. drugi prihodki v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma
deleži, na katere se nanašajo prihodki iz prejšnjih točk tega
odstavka, nastali ob pridobitvi teh finančnih instrumentov oziroma deležev v podjetje zavezanca iz njegovega gospodinjstva.
(2) Prihodki iz prvega odstavka tega člena se obravnavajo
kot dohodek iz kapitala, kot je določen v III.6. poglavju tega
zakona. Za namene tega in III.6. poglavja tega zakona se šteje, da je finančni instrument oziroma delež iz prvega odstavka
tega člena z dnem pridobitve v podjetje prenesen iz podjetja
zavezanca v njegovo gospodinjstvo.
(3) Odhodki, nastali v zvezi z doseganjem prihodkov iz
prvega odstavka tega člena ter v zvezi s finančnimi instrumenti
oziroma deleži iz prvega odstavka tega člena, se ne priznajo.«.
5. člen
V 67. členu se v naslovu beseda »olajšavami« nadomesti
z besedilom »znižanjem davčne osnove«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Znižanje davčne osnove po 60. do 66.a členu tega
zakona in določbah drugih zakonov, ki določajo znižanje davčne osnove za dohodnino od dohodka iz dejavnosti po tem
zakonu, skupaj z uveljavljanjem neizkoriščenih delov znižanj
davčne osnove iz preteklih obdobij, se prizna največ v višini
63% davčne osnove od dohodka iz dejavnosti.«.
6. člen
V 69. členu se v drugem odstavku besedilo »članov enega ali več gospodinjstev, evidentiranih na istem naslovu, ki so
na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča stalno ali začasno prijavljene na tem naslovu« nadomesti
z besedilom »ki imajo na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče«.
7. člen
V 73.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za neizkoriščeni del olajšave iz prvega odstavka
tega člena se lahko znižuje davčna osnova v naslednjih petih
davčnih letih po letu vlaganja.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Znižanje davčne osnove po tem členu, vključno z
uveljavljanjem neizkoriščenega dela olajšave iz preteklih obdobij, se prizna največ v višini 63% davčne osnove od dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.«.
8. člen
V 77. členu se v prvem odstavku odstotek »10« nadomesti z odstotkom »15«.
9. člen
V 81. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za obresti po tem poglavju zakona se šteje tudi
nadomestilo, ki ga upravljavec premoženja davčnega zavezanca zagotovi v primeru negativnega rezultata iz upravljanja
premoženja ali v primeru zajamčene vrednosti premoženja v
upravljanju.«.
10. člen
V 86. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
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»(3) Kadar so se zavarovalcu med trajanjem življenjskega
zavarovanja v skladu z zavarovalnimi pogoji dodelili zneski na
račun udeležbe pri dobičku ali je zavarovalnica na račun zavarovalca vplačala dodatna vplačila, se ta vštevajo v vplačilo iz
prvega odstavka tega člena po vrednosti, ki je enaka nič.
(4) Davčna osnova od vplačil iz življenjskega zavarovanja, ki niso zajeta s tretjim odstavkom tega člena in se dodelijo
oziroma vplačajo na račun zavarovalca, ter od dohodkov iz
življenjskega zavarovanja, ki se plačajo upravičenim osebam
med trajanjem zavarovanja, je enaka doseženim vplačilom
oziroma plačilom.
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena se
uporabljajo tudi v primeru življenjskega zavarovanja iz 3. in
4. točke 82. člena tega zakona.«.
11. člen
Za 88. členom se doda nov 88.a člen, ki se glasi:
»88.a člen
(davčna osnova od obresti, doseženih z odstopom
ali poplačilom prevzete terjatve)
Davčna osnova od obresti, doseženih z odstopom ali
poplačilom terjatve, ki jo je zavezanec prevzel od upnika ali prevzemnika, je enaka razliki med prejetim nadomestilom oziroma
poplačano vrednostjo terjatve in zneskom, ki ga je zavezanec
plačal ob prevzemu terjatve.«.
12. člen
V 90. členu se v četrtem odstavku za 3. točko, na koncu
katere se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove 4., 5. in
6. točka, ki se glasijo:
»4. vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku,
ki ga je vplačal po ustanovitvi družbe v skladu z določili družbene pogodbe, v delu, ki presega vplačano vrednost. Če naknadnega vplačila družbenik ni vplačal in je pravico do njegovega
vračila pridobil s pridobitvijo deleža, se obdavčuje vrednost
vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, v delu, ki presega:
– vplačano vrednost naknadnega vplačila ali
– nabavno vrednost pridobljenega deleža, kadar je ta
manjša od vplačane vrednosti naknadnega vplačila;
5. dodatno naknadno izplačilo zavezancu, ki je odsvojil
delež iz III.6.3. poglavja tega zakona, v zvezi z odsvojitvijo
deleža, ki ga izplača pridobitelj deleža in je odvisno od meril
uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti, določenih v pogodbi o odsvojitvi deleža;
6. izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic
oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko družba pridobiva
lastne delnice na organiziranem trgu. Davčni zavezanec lahko v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, uveljavlja
zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev, ki se določi v skladu z 98. členom tega
zakona. Če je davčni zavezanec delnice ali deleže družbe
pridobival na različne datume, se šteje, da je odsvojil zadnje
pridobljene delnice ali deleže. Odsvojitev delnic ali deležev
po tej točki ne šteje za odsvojitev kapitala po poglavju III.6.3.
tega zakona.«.
13. člen
V 97. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo,
ki se glasi: »Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, je davčna
osnova razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s
pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala. Normirani stroški, povezani
s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo največ v višini,
ki ne sme preseči nižjega od:
1. seštevka 1% od nabavne vrednosti kapitala in 1% od
vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali
2. pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi
in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.«.
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14. člen
V 98. členu se v petem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Kadar zavezanec pridobi kapital iz 2. in
3. točke 93. člena tega zakona v okviru opravljanja dejavnosti
iz III.3. poglavja tega zakona in se dohodki iz tega kapitala v
skladu s 54. členom tega zakona izključujejo iz dohodkov iz
dejavnosti, se ne glede na prvi stavek tega odstavka za nabavno vrednost takega kapitala šteje vrednost ob začetnem
pripoznanju v poslovnih knjigah oziroma evidencah v skladu
z računovodskimi standardi, razen če je kapital prenesen v
podjetje zavezanca iz njegovega gospodinjstva; če je kapital
prenesen v podjetje zavezanca iz njegovega gospodinjstva,
se za nabavno vrednost kapitala šteje nabavna vrednost, določena v skladu z drugim do četrtim odstavkom tega člena.«.
V sedmem odstavku se 4. točka spremeni, tako da se
glasi:
»4. naknadna vplačila, ki jih je družbenik vplačal po ustanovitvi družbe v skladu z določili družbene pogodbe in mu pred
odsvojitvijo niso bila vrnjena oziroma ni nastala obveznost
njihovega vračila.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
»(8) Kadar je družbeniku vrnjeno obvezno naknadno vplačilo, ki ga sam ni vplačal in je pravico do njegovega vračila
pridobil s pridobitvijo deleža, tako vrnjeno naknadno vplačilo
zmanjša nabavno vrednost pridobljenega deleža v višini vplačane vrednosti takega naknadnega vplačila, vendar znesek
zmanjšanja ne more preseči nabavne vrednosti.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
15. člen
V 99. členu se v drugem odstavku na koncu 2. točke
podpičje nadomesti s piko, 3. točka pa se črta.
16. člen
V 101. členu se v petem odstavku za besedilom »na
način iz« doda besedilo »prvega stavka«, na koncu pa doda
besedilo, ki se glasi: »Kadar zavezanec pridobi kapital iz 2. in
3. točke 93. člena tega zakona v okviru opravljanja dejavnosti
iz III.3. poglavja tega zakona in se dohodki iz takega kapitala
v skladu s 54. členom tega zakona izključujejo iz dohodkov iz
dejavnosti, se ne glede na prvi stavek tega odstavka za čas pridobitve takega kapitala šteje čas pridobitve kapitala v podjetje,
razen če je kapital prenesen v podjetje zavezanca iz njegovega
gospodinjstva; če je kapital prenesen v podjetje zavezanca iz
njegovega gospodinjstva, se za čas pridobitve kapitala šteje
čas pridobitve kapitala v gospodinjstvo zavezanca.«.
17. člen
V 108. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Zavezanec, ki je prejel izplačilo odkupne vrednosti iz
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi plačanih premij izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem
v Sloveniji ali drugi državi članici EU, ki je bil odobren in vpisan
v register v skladu s predpisi, ki urejajo prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko na način, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek, uveljavlja drugačno
določitev višine tega dohodka za odmero dohodnine, kot je
določena s prvim odstavkom tega člena, če vplačane premije
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja niso bile
v celoti izključene iz obdavčitve z dohodnino oziroma iz obremenitve s prispevki za socialno varnost. Dohodek se določi
tako, da se izplačilo odkupne vrednosti zmanjša za vplačane
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
in poveča za seštevke zneskov:
1. vplačanih premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so zavezancu zmanjševale letno davčno
osnovo od dohodkov zavezanca za odmero dohodnine,
2. vplačanih premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se niso vštevale v davčno osnovo, in
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3. vplačanih premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se niso vštevale v osnovo za plačilo
prispevkov za socialno varnost.
Tako ugotovljeni dohodek je enak najmanj seštevku zneskov iz
1., 2. in 3. točke prejšnjega stavka.«.
18. člen
V 109. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v letno
davčno osnovo od dela plače za poslovno uspešnost všteva
vsota tega dohodka, ki presega 100% povprečne letne plače
zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto, za
katero se dohodnina odmerja, po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije, zmanjšana za sorazmerni del prispevkov
za socialno varnost, ki jih mora na podlagi posebnih predpisov
plačevati delojemalec, glede na delež teh dohodkov, ki se
vštevajo v davčno osnovo. V vsoto iz prejšnjega stavka se ne
všteva posamezno izplačilo tega dohodka, za katerega niso
izpolnjeni pogoji za davčno obravnavo po 12. točki prvega
odstavka 44. člena tega zakona.«.
19. člen
V 111. členu se v prvem odstavku znesek »3.302,70 eurov« nadomesti z zneskom »3.500 eurov«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku se besedilo »presega 11.166,37 eurov
in« črta, besedilo »zmanjšanje = 19.922,15 eurov – 1,49601 x
skupni dohodek« pa se nadomesti z besedilom »zmanjšanje =
18.700,38 eura – 1,40427 x skupni dohodek«.
V četrtem odstavku se besedilo »drugega in« črta.
V petem odstavku se besedilo »drugem in« črta.
20. člen
V 114. členu se v tretjem odstavku 3. točka spremeni
tako, da se glasi:
»3. ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem
vključevanju invalidov.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se olajšava,
določena v 2. točki prvega odstavka tega člena, za otroka, ki
ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, prizna ne glede na njegovo starost.«.
V osmem odstavku se besedilo »ali odločba centra za socialno delo v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno ali
Če znaša neto letna osnova v eurih
nad
do
8.500,00
8.500,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
72.000,00
72.000,00
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telesno prizadetih oseb« nadomesti z besedilom »ali odločba
centra za socialno delo o pridobitvi statusa invalida v skladu z
zakonom o socialnem vključevanju invalidov«.
21. člen
V 115. členu se v četrtem odstavku besedilo »živi s starši
oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu« nadomesti z
besedilom »ima po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno
isto stalno prebivališče kot starši oziroma posvojitelji«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega
člena se otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o
socialnem vključevanju invalidov in nadaljuje šolanje na srednji,
višji ali visoki stopnji, šteje za vzdrževanega družinskega člana
ne glede na njegovo starost. Otrok iz prejšnjega stavka, ki se
ne šola, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti nižji od
višine posebne olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo, določene v 2. točki prvega odstavka
114. člena tega zakona, se ne glede na četrti odstavek tega
člena šteje za vzdrževanega družinskega člana ne glede na
njegovo starost. Za lastne dohodke iz prejšnjega stavka se
štejejo vsi dohodki po tem zakonu, razen dodatka za pomoč
in postrežbo po zakonu o vojnih veteranih, zakonu o vojnih
invalidih, zakonu o socialnem vključevanju invalidov ter zakonu
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(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
imajo po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno
prebivališče kot zavezanec ali so v institucionalnem varstvu
v socialno varstvenem zavodu in zavezanec krije stroške
teh storitev ali imajo zavezanec in starši oziroma posvojitelji
sklenjen sporazum o preživnini v obliki izvršljivega notarskega
zapisa v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, 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.«.
22. člen
V 122. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stopnje dohodnine za davčno leto so:

znaša dohodnina v eurih
1.360,00
5.650,00
13.900,00
22.480,00

23. člen
V 127. členu se v drugem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Delodajalec, ki je plačnik davka, pozove
zavezanca k opredelitvi o statusu po tem odstavku oziroma po
šestem odstavku tega člena. Zavezanec delodajalca iz prejšnjega stavka obvešča o spremembi njegovega statusa po tem
odstavku oziroma po šestem odstavku tega člena.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(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 odstavka 112. člena in iz 114. člena tega zakona. Pri
izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz drugega odstavka

+
+
+
+

16%
26%
33%
39%
50%

nad
nad
nad
nad

8.500,00
25.000,00
50.000,00
72.000,00

«.

tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva tudi
1/12 zneska olajšave, ugotovljenega z uporabo enačbe iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona ob upoštevanju dohodka iz
drugega odstavka tega člena, ki ga izplača glavni delodajalec,
preračunanega na letno raven, 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 tretjega odstavka 111. člena
tega zakona, o tem obvesti glavnega delodajalca.«.
V sedmem odstavku se v prvem stavku besedilo »20%
predčasne ali starostne« nadomesti z besedo »dela«, drugi
stavek pa se črta.
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V osmem odstavku se besedilo »20% predčasne ali
starostne« nadomesti z besedo »dela«.
V štirinajstem odstavku se za besedilom »izvzem iz
davčne osnove po« doda besedilo »12. oziroma«.
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodkov,
od katerih se prizna zmanjšanje dohodnine v skladu s tretjim
do šestim odstavkom 112. člena tega zakona, se ne glede na
drugi, tretji in šesti odstavek tega člena upošteva olajšava iz
tretjega do šestega odstavka 112. člena tega zakona.«.
24. člen
V 131. členu se v drugem odstavku besedilo »iz prvega
in drugega odstavka 111. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka 111. člena tega zakona«, besedilo »prvega in drugega odstavka 112. člena« pa se nadomesti
z besedilom »prvega odstavka 112. člena«.
25. člen
V 132. členu se v prvem odstavku odstotek »25« nadomesti z odstotkom »27,5«.
V drugem odstavku se v 1. točki odstotek »15« nadomesti z odstotkom »20«, v 2. točki odstotek »10« nadomesti
z odstotkom »15« in v 3. točki odstotek »5« nadomesti z
odstotkom »10«.
26. člen
V 134. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi
odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena izračun dohodnine od:
1. obresti, doseženih z odstopom ali poplačilom prevzete
terjatve, in
2. dividend, doseženih z vračilom naknadnega vplačila
družbeniku, ki ga ni vplačal in je pravico do njegovega vračila
pridobil s pridobitvijo deleža,
opravi davčni organ na podlagi napovedi zavezanca. Zavezanec za plačilo dohodnine na podlagi odločbe o odmeri
dohodnine je zavezanec sam.«.
27. člen
V 135.č členu se odstotek »25« nadomesti z odstotkom
»27,5«.
28. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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 upravičencev
do donacij.
(2) Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine
za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge
verske skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta
izpolnjujejo pogoje iz tega člena.
(3) Za nevladne organizacije po drugem odstavku tega
člena se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu
z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne
organizacije v javnem interesu.
(4) Za politične stranke, reprezentativne sindikate ter
registrirane cerkve in druge verske skupnosti po drugem
odstavku tega člena se štejejo subjekti, ki imajo v skladu z
zakonom, ki ureja politične stranke, reprezentativne sindikate
oziroma versko svobodo, status politične stranke, reprezenta-
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tivnega sindikata oziroma registrirane cerkve in druge verske
skupnosti.
(5) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki je v skladu z zakonom, ki ureja nevladne
organizacije, pristojna za vodenje Evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije
brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke iz te evidence,
potrebne za namene priprave in objave seznama upravičencev do donacij.
(6) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pristojen za vodenje Registra cerkva in drugih verskih
skupnosti v Republiki Sloveniji, ter organ, ki je v skladu z
zakonom, ki ureja politične stranke, pristojen za vodenje Registra strank, ministrstvu, pristojnem za finance, brezplačno,
enkrat letno zagotovi podatke iz teh registrov, potrebne za
namene priprave seznama upravičencev do donacij.
(7) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, pristojen za odločanje o reprezentativnosti
sindikatov, ministrstvu, pristojnem za finance, brezplačno,
enkrat letno zagotovi podatke, potrebne za namene priprave
seznama upravičencev do donacij.
(8) Vlada določi podrobnejši način izvajanja tega člena
in določi seznam upravičencev do donacij po tem členu.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Naknadna vplačila, ki jih je družbenik vplačal po ustanovitvi družbe v skladu z določili družbene pogodbe in mu pred
odsvojitvijo niso bila vrnjena oziroma ni nastala obveznost
njihovega vračila, se ne vštevajo med stroške iz spremenjene
4. točka sedmega odstavka 98. člena zakona, če:
1. je bil delež pridobljen pred 1. januarjem 2003 in se
za nabavno vrednost deleža v skladu s četrtim odstavkom
152. člena zakona šteje tržna ali knjigovodska vrednost na
dan 1. januarja 2006, ter
2. je bilo naknadno vplačilo vplačano pred 1. januarjem
2006.
30. člen
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta,
ki se začnejo od vključno 1. januarja 2020.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon
o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12,
94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15,
55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19).
Št. 435-01/19-21/28
Ljubljana, dne 23. oktobra 2019
EPA 814-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik

2930.

Sklep o soglasju k Statutu Slovenskega
inštituta za revizijo

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) ter v
skladu s 112. členom Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 29. oktobra 2019 sprejel
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SKLEP
o soglasju k Statutu
Slovenskega inštituta za revizijo
Državni zbor daje soglasje k Statutu Slovenskega inštituta
za revizijo, z dne 4. 9. 2019.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2931.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Norveško ter za promocijo boja proti podnebnim spremembam, zelenega prehoda v krožno gospodarstvo in odpravo
revščine prejme
NJEGOVO KRALJEVO VELIČANSTVO
PRESTOLONASLEDNIK HAAKON MAGNUS
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KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO
SLOVENSKI DOM ZAGREB
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-02-19/2019-2
Ljubljana, dne 5. novembra 2019

Št. 450-02/19-26/11
Ljubljana, dne 29. oktobra 2019
EPA 566-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Dejan Židan
predsednik
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Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2933.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Libanonski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04
– UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in četrtega
odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 –
ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Libanonski republiki
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Libanonski republiki s sedežem v Ankari postavim
mag. Primoža Šeliga.
Št. 501-03-51/2019-2
Ljubljana, dne 28. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZLATI RED ZA ZASLUGE
na diplomatsko mednarodnem področju.
Št. 094-02-18/2019-1
Ljubljana, dne 5. novembra 2019
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

USTAVNO SODIŠČE
2934.

Številka:
Datum:

2932.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za devetdeset let skrbi za ohranitev in razvoj slovenstva
na Hrvaškem prejme

Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja druge
povedi prvega odstavka 216. člena Zakona
o kazenskem postopku

U-I-144/19-20
9. 10. 2019

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslancev Državnega zbora, na seji
9. oktobra 2019

s k l e n i l o:
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19).
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Obrazložitev

A.
1. Skupina poslancev Državnega zbora (v nadaljevanju
predlagatelj) izpodbija tretji in sedmi odstavek 148. člena,
149.b, 149.c, 149.č, 150.a in 156. člen ter drugo poved
prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku
(v nadaljevanju ZKP). Izpodbijani ureditvi očita kršitev 2.,
8., 14., 15., 22., 23., 35., 36. in 153. člena Ustave, 8. člena
Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju
EKČP) in 12. člena Splošne deklaracije človekovih pravic
(Uradni list RS, št. 24/18, MP, št. 3/18).
2. Predlaga, naj Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno in naj do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega in sedmega odstavka 148. člena,
149.b, 149.c in 156. člena ter druge povedi prvega odstavka
216. člena ZKP. Zatrjuje, da bi z njihovim izvrševanjem nastale težko popravljive škodljive posledice in da zadržanje
njihovega izvrševanja ne bi povzročilo nobenih škodljivih posledic, saj bi se prikriti preiskovalni ukrepi in hišne preiskave
izvajali na podlagi prej veljavnih določb ZKP.
3. Državni zbor je odgovoril na predlog za začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb. Predlaga zavrnitev
predloga. Med drugim navaja, da so navedbe predlagatelja
o možnosti nastanka škodljivih posledic posplošene, da je
mogoče varstvo pravic prizadetih oseb, zlasti pri izvrševanju
148., 149.b, 149.c in 156. člena ZKP, zagotoviti s pravnimi
sredstvi znotraj samega kazenskega postopka in da bi z
zadržanjem izvrševanja izpodbijane ureditve lahko nastala
pravna praznina.
4. Mnenje o predlogu je dala Vlada. Meni, da je predlog
za zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb neutemeljen.
Pojasnjuje, da izpodbijane določbe večinoma dopolnjujejo
že veljavno ureditev, da v pravni red vnašajo višjo stopnjo
jasnosti in določnosti, da se z njimi odpravljajo težave, zaznane v praksi, in da so usklajene z zahtevami, izhajajočimi
iz ustavnosodne presoje, prakse Evropskega sodišča za
človekove pravice in Sodišča Evropske unije, predvsem pa
temeljijo na načelu sorazmernosti.
5. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade je Ustavno sodišče poslalo predlagatelju zahteve, ki nanju ni odgovoril.
6. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 4. 7. 2019 začasno zadržalo izvrševanje 150.a člena ZKP. Predlog, naj se
do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega in sedmega
odstavka 148. člena ter 149.b, 149.c in 156. člena ZKP, je
zavrnilo. Odločilo je, da bo o predlogu za zadržanje izvrševanja druge povedi prvega odstavka 216. člena ZKP odločilo
posebej in da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
Predmet presoje v tem sklepu je torej predlog za začasno
zadržanje druge povedi prvega odstavka 216. člena ZKP.
B.
7. Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) sme
Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar
Ustavno sodišče odloča o zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki
bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
morebiti ustavnoskladne izpodbijane določbe začasno ne
bi izvrševale.
8. Hišna preiskava po ustaljeni ustavnosodni presoji
pomeni hud poseg v pravico do prostorske zasebnosti iz
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prvega odstavka 36. člena Ustave.1 Pogoje za omejitev te
pravice vsebujejo nadaljnji odstavki omenjenega člena, po
katerih ne sme nihče brez odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore,
niti jih ne sme preiskovati (drugi odstavek). Pri preiskavi
ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se
preiskujejo, ali njegov zastopnik (tretji odstavek). Preiskava
se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič (četrti odstavek). Zadnji, peti odstavek opredeljuje pogoje, pod katerimi
sme uradna oseba opraviti preiskavo brez odločbe sodišča
in izjemoma brez navzočnosti prič. Z novo drugo povedjo
prvega odstavka 216. člena ZKP je za primer, če tisti, čigar
stanovanje ali prostor se preiskuje, ali njegov zastopnik ni
dosegljiv, predpisano, da mu sodišče postavi pooblaščenca
po uradni dolžnosti izmed odvetnikov, hišno preiskavo pa
opravi preiskovalni sodnik. Izpodbijana določba omogoča
pregledovanje zasebnih prostorov brez navzočnosti osebe,
katere stanovanje se preiskuje oziroma brez navzočnosti
njenega zastopnika, kar že samo po sebi pomeni težko
popravljivo posledico, ki stopnjuje invazivnost posega v pravico do prostorske zasebnosti. Zato bi po oceni Ustavnega
sodišča izvrševanje izpodbijane določbe lahko povzročilo
težko popravljive škodljive posledice, če bi se izkazalo, da
je določba v neskladju z Ustavo.
9. Težko popravljive škodljive posledice bi po drugi
strani lahko nastale tudi z zadržanjem izvrševanja izpodbijane določbe, če bi se izkazalo, da ni v neskladju z Ustavo.
Nemožnost uporabe pooblastila za izvedbo hišne preiskave
v nenavzočnosti upravičenca (v primeru njegove nedosegljivosti) bi namreč negativno vplivala na možnosti državnih
organov za uresničevanje javnega interesa po kazenskem
pregonu storilcev kaznivih dejanj in s tem na varstvo pravic
žrtev in drugih posameznikov do osebnega dostojanstva in
varnosti iz 34. člena Ustave.2
10. Ustavno sodišče ugotavlja, da lahko težko popravljive posledice nastanejo tako v primeru nadaljnjega
izvrševanja morebiti protiustavne izpodbijane določbe kot v
primeru zadržanja njenega izvrševanja. Ker hišna preiskava pomeni hud poseg v pravico do prostorske zasebnosti
(Ustava namreč ne varuje stanovanja kot objekta, temveč
varuje posameznikovo zasebnost v tem prostoru; varuje se
stanovanje kot dom, kot zasebnost, ki se dogaja v bivalnem
prostoru, glede katerega posameznik upravičeno pričakuje
zasebnost in ga šteje kot svoj bivalni prostor),3 je pravica
do navzočnosti pri njeni izvedbi še posebej pomembna.
Zato Ustavno sodišče ocenjuje, da bi izvrševanje druge
povedi prvega odstavka 216. člena ZKP lahko povzročilo
težko popravljive škodljive posledice, ki bi bile znatno hujše
od posledic, vezanih na zadržanje izvrševanja izpodbijane
določbe. Zato je zadržalo izvrševanje druge povedi prvega
odstavka 216. člena ZKP.
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
prvega odstavka 39. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni
list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto,
dr. Rok Čeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič,
dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik, Marko Šorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo z osmimi glasovi proti
enemu. Proti je glasovala sodnica Mežnar.
Dr. Rajko Knez
predsednik
1 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1006/13 z dne 9. 6. 2016
(Uradni list RS, št. 51/16, in OdlUS XXI, 34).
2 Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-462/18 z dne
13. 12. 2018 (Uradni list RS, št. 1/19).
3 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1006/13.
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Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02
– ZUJIK in 92/15), 26. in 28. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15,
17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 10. redni
seji dne 23. 10. 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
(Uradni list RS, št. 57/13 – UPB) se v 1. členu besedna zveza
»Javni zavod« piše z malo začetnico, beseda »izposojališči«
pa se nadomesti z besedo »izposojevališči«.
2. člen
V 9. členu se besedna zveza »Organi zavoda so:« nadomesti z besedno zvezo »Organa zavoda sta:«.
3. člen
V četrtem odstavku 10. člena se doda nov stavek, ki se
glasi: »Člani sveta so po poteku mandatne dobe lahko ponovno
imenovani.«
4. člen
V 11. členu se v drugi alineji črta besedilo »in zaključni
račun zavoda«.
V tretji alineji se črta besedilo »oziroma direktorico zavoda«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav ter nadzira njihovo
izvajanje,«.
Dvanajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,«.
Za dvanajsto alinejo se dodata novi trinajsta in štirinajsta
alineja, ki se glasita:
»– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje
teh vprašanj,«.
Dosedanja trinajsta alineja postane petnajsta alineja.
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo
zavoda.«
6. člen
V 13. členu se v deveti alineji črta besedna zveza »in
zaključni račun«.
Črta se dvanajsta alineja. Dosedanja trinajsta alineja postane dvanajsta alineja.
7. člen
V 14. členu se spremenijo tretji, četrti, peti in šesti odstavek tako, da se glasijo:
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»Direktor mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
– opravljen bibliotekarski izpit;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja;
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– izkazuje znanje tujega jezika.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti program razvoja knjižnice.
V kolikor izbrani kandidat za direktorja nima opravljenega
bibliotekarskega izpita, ga mora opraviti v skladu z določbami
Zakona o knjižničarstvu.
Mandat direktorja traja pet let in je po poteku mandatne
dobe lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje in razreši svet na način in po postopku,
ki ga določa zakon in statut.«
8. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in prostore za
izvajanje javne službe knjižnice.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi pravicami ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem premoženja
ustanovitelj in zavod uredita s pogodbo. V pogodbi se določijo
tudi nepremičnine in oprema, ki se dajo zavodu v upravljanje.
Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem
ustanovitelja.«
9. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz javnih sredstev (proračuna ustanovitelja in državnega
proračuna),
– iz plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih
virov v skladu z zakonom.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za izvajanje
javne službe knjižnice iz proračuna na podlagi pogodbe in
na osnovi programa dela in finančnega načrta, h katerima je
ustanovitelj podal soglasje.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
10. člen
V drugem odstavku 19. člena se spremeni četrta alineja
tako, da se glasi:
»– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti
in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.«
11. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati,
ko da nanj soglasje svet zavoda.«
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0002/2019
Sevnica, dne 24. oktobra 2019
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk
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