Digitally signed by Denis Stroligo
DN: c=SI, o=state authorities, ou=web-certificates, givenName=Denis, sn=Stroligo,
serialNumber=1237892714014, cn=Denis Stroligo
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2022.03.21 13:13:47 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

39

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, ponedeljek

ISSN 1318-0576
21. 3. 2022		

DRŽAVNI ZBOR
769.

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

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 dohodnini (ZDoh-2Z)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2Z), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na izredni seji 11. 3. 2022.
Št. 003-02-1/2022-60
Ljubljana, dne 19. marca 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DOHODNINI (ZDoh-2Z)

Leto XXXII

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi in osmi
odstavek, ki se glasijo:
»(6) Če delodajalec, gospodarska družba, delojemalcu zagotovi pravico do nakupa oziroma pridobitve delnic ali deležev v
tej gospodarski družbi ali v tej družbi nadrejeni družbi, je vrednost
bonitete, ne glede na prvi odstavek tega člena, 65 % vrednosti,
ugotovljene v skladu s prvim odstavkom tega člena, pod pogojem,
da je delovno razmerje med delojemalcem in delodajalcem do
dneva izvršitve pravice oziroma odsvojitve pravice trajalo več kot
eno leto ter da se za to boniteto ne uveljavlja ugodnost v skladu z
12. točko prvega odstavka 44. člena tega zakona.
(7) Nadrejena družba iz prejšnjega odstavka je družba,
ki ima neposredno v lasti večinski delež glasovalnih pravic ali
večinski delež v kapitalu gospodarske družbe iz prejšnjega
odstavka.
(8) Za delojemalca iz šestega odstavka tega člena se
šteje oseba v delovnem razmerju z gospodarsko družbo v času
zagotovitve pravice do nakupa oziroma pridobitve delnic ali
deležev. Za delojemalca iz šestega odstavka tega člena se ne
šteje večinski družbenik v času zagotovitve pravice do nakupa
oziroma pridobitve delnic ali deležev v gospodarski družbi ali
nadrejeni družbi, tudi če je v delovnem razmerju z gospodarsko
družbo. Večinski družbenik je družbenik, ki ima posredno ali
neposredno deleže, delnice ali druge pravice v gospodarski
družbi ali nadrejeni družbi, na podlagi katerih ima najmanj
10 % delež glasovalnih pravic ali najmanj 10 % delež v kapitalu
gospodarske družbe ali nadrejeni družbi.«.

2. člen
V 25. členu se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. izplačil predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada, ki je ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in
izobraževanja.«.

4. člen
V 44. členu se v prvem odstavku v 9. točki besedilo
»Zakon o delovnih razmerjih« nadomesti z besedo »zakon«,
za besedo »nesposobnosti« se doda besedilo »oziroma iz
razlogov, primerljivih poslovnemu razlogu oziroma razlogu nesposobnosti«, besedilo »Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13)« pa se nadomesti z besedo »zakona«.
V 11. točki se besedilo »Zakon o delovnih razmerjih«
nadomesti z besedo »zakon«, besedilo »Zakona o delovnih
razmerjih« pa se nadomesti z besedo »zakona«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. plačilo za poslovno uspešnost, izplačano v zvezi z
delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim
delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost
določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi,
in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih
v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače
delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih
12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje;«.

3. člen
V 43. členu se drugi a odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2.a) Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon za privatne namene, je ne
glede na prejšnji odstavek vrednost bonitete enaka nič.«.

5. člen
V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo
na socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju, ki jih za

1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12,
30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US,
50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) se
v 23. členu na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. družinske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.«.
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zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali
samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se
ne priznajo kot odhodek zavezanca po tem poglavju zakona.«.
6. člen
V 61.a členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»(1) Zavezanec, ki na novo zaposli osebo, mlajšo od
29 let, ali osebo, starejšo od 55 let, ali zaposli osebo v poklicu,
za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v
obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne
osnove v višini 45 % plače te osebe.
(2) Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo po prvem in četrtem odstavku tega člena za prvih 24 mesecev zaposlitve teh
oseb v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih do
poteka 24 mesecev. Olajšava za zaposlitev osebe v poklicu, za
katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, se lahko
uveljavlja, če je takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu,
ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za delo, v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance, vsaj vsaki dve leti enkrat,
pri tem pa upošteva razpoložljivost kandidatov, poklice, raven
usposobljenosti, delovne pogoje in druge strukturne dejavnike.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
po tem členu v višini 55 % plače osebe, če zaposli osebo, mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(6) Olajšava po prvem odstavku tega člena za zaposlovanje oseb, mlajših od 29 let, in oseb, starejših od 55 let,
se izključuje z olajšavo za zaposlovanje oseb v poklicu, za
katerega na trgu dela ni iskalcev zaposlitve. Olajšava po četrtem odstavku tega člena se izključuje z olajšavami po prvem
odstavku tega člena. Olajšave po prvem in četrtem odstavku
tega člena se izključujejo z olajšavo za zaposlovanje invalidov
po tem zakonu.«.
7. člen
V 64. členu se besedilo »20 %« nadomesti z besedilom
»80 %«.
8. člen
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
»65.a člen
(olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v tem obdobju. Vlaganja iz tega odstavka
so vlaganja v:
1. računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke;
2. okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj
zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega
sektorja, energetsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.
(2) Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavama po
61. in 66.a členu tega zakona.
(3) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za vlaganja
po prvem odstavku tega člena v delu, ki je financiran iz sredstev
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva
naravo nepovratnih sredstev.
(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše
izvajanje tega člena in pri tem upošteva, da gre za spremembo
obstoječih modelov, napredek, izboljšave, trajnostni razvoj ter
podporo ukrepom na drugih področjih. Upošteva tudi strateške
nacionalne in mednarodne cilje na tem področju.«.
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9. člen
V 66. členu se v prvem odstavku besedilo »0,3 %« nadomesti z besedilom »1 %«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavezanec lahko uveljavlja, poleg znižanja davčne
osnove po prejšnjem odstavku, dodatni znižanji davčne osnove:
1. do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju
in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna
izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu
za te namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen
poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja
izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih
dejavnosti, in
2. do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi
izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski
šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport, in sicer le
za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države
članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov
države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za znesek, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka
davčnega obdobja zavezanca iz prvega odstavka tega člena,
in za znesek 0,2 % in 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega
obdobja zavezanca iz drugega odstavka tega člena, se šteje
znesek vseh izplačil v celotnem davčnem obdobju.«.
Sedmi odstavek se črta.
10. člen
V 77. členu se v prvem odstavku besedilo »15 %« nadomesti z besedilom »10 %«.
11. člen
V 90. členu se v četrtem odstavku na koncu 5. točke podpičje nadomesti s piko, 6. točka pa se črta.
12. člen
V 96. členu se v prvem odstavku število »20« nadomesti
s številom »15«.
13. člen
V 109. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »V letno davčno osnovo iz prejšnjega stavka
se všteva tudi vsota davčnih osnov od vseh vrst dohodkov
iz 1. in 3. točke 131.a člena tega zakona, če se zavezanec
rezident tako odloči in s tem seznani davčni organ, na način,
določen s tem zakonom.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v letno
davčno osnovo od plačila 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 delavec, glede
na delež teh dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo, ali
– presega 100 % povprečne mesečne plače delavca,
vključno z nadomestili plače, za leto, za katero se dohodnina
odmerja, izplačane v letu in v mesecu januarju po letu, za
katero se dohodnina odmerja, zmanjšana za sorazmerni del
prispevkov za socialno varnost, ki jih mora na podlagi posebnih
predpisov plačevati delavec, 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.«.
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14. člen
V 111. členu se v prvem odstavku znesek »3.500 eurov«
nadomesti z zneskom »7.500 eurov«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) V skupni dohodek iz tretjega odstavka tega člena se,
če se zavezanec rezident v skladu z drugim stavkom prvega
odstavka 109. člena tega zakona odloči za vštevanje dohodkov iz 1. in 3. točke 131.a člena tega zakona v letno davčno
osnovo, vštevata tudi dohodka iz 1. in 3. točke 131.a člena
tega zakona.«.
15. člen
V 112. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi
odstavek, ki se glasi:
»(8) Rezidentu po dopolnjenem 70. letu starosti in rezidentu, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let
in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč,
vodi v evidenci, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove v
višini 1.500 eurov letno.«.
16. člen
V 113. členu se v tretjem odstavku besedilo »v znesku,
ki je enak znesku splošne olajšave iz 111. člena tega zakona«
nadomesti z besedilom »v znesku 3.500 eurov«.
17. člen
Besedilo 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zneski olajšav, določeni v 111. členu, prvem in
osmem odstavku 112. člena, tretjem odstavku 113. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem odstavku
117. člena tega zakona, se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega
leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je
sprememba rasti cen pozitivna.
(2) Usklajene zneske iz prejšnjega odstavka ter enačbo
za določitev olajšave iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru
tekočega leta za naslednje leto.«.
18. člen
V 119. členu se v prvem odstavku besedilo »prvega in
drugega odstavka 112. člena« nadomesti z besedilom »prvega
in osmega odstavka 112. člena«.
19. člen
V 120. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »prvega in drugega odstavka 112. člena« nadomesti z besedilom
»prvega in osmega odstavka 112. člena«.
20. člen
V 122. členu se v prvem odstavku besedilo »50 %« nadomesti z besedilom »45 %«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Zneski neto letnih davčnih osnov iz prejšnjega odstavka se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec oktober tekočega leta
v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta, po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije, če je sprememba rasti
cen pozitivna; temu ustrezno se zneski dohodnine izračunajo.
(3) Usklajene zneske iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta
za naslednje leto.«.
21. člen
V 123. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo, ki se glasi: »V primeru dohodkov iz drugega stavka prvega
odstavka 109. člena tega zakona se plačan dokončni davek iz
VIII. poglavja tega zakona šteje za akontacijo dohodnine od
teh dohodkov.«.
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22. člen
V 127. členu se v tretjem odstavku besedilo »prvega odstavka 112. člena« nadomesti z besedilom »prvega in osmega
odstavka 112. člena«.
Trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(13) Če se regres za letni dopust oziroma plačilo za poslovno uspešnost izplačuje v več delih oziroma večkrat v davčnem
letu, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa
oziroma plačila za poslovno uspešnost ugotovi celotna višina
regresa za letni dopust, ki se všteva v davčno osnovo, in izvrši
morebitni izračun akontacije dohodnine ter morebitni poračun že
plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust oziroma plačil za poslovno uspešnost v davčnem letu.«.
Za petnajstim odstavkom se doda nov šestnajsti odstavek, ki se glasi:
»(16) Akontacija dohodnine od dohodka, od katerega se
prizna zmanjšanje dohodnine v skladu s tretjim in šestim odstavkom 112. člena tega zakona, ki ga izplačuje delodajalec, ki
ni glavni delodajalec, se rezidentu lahko izračuna in plača po
zvišani ali znižani stopnji oziroma se ne izračuna in ne plača,
če se o tem odloči zavezanec sam, o čemer mora obvestiti
davčni organ in izplačevalca dohodka, če oceni, da akontacija
dohodnine ni ustrezna glede na pričakovano dohodnino na
letni ravni, pri čemer se smiselno upošteva določba 286. člena
Zakona 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, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US
in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).«.
23. člen
V 131. členu se v drugem odstavku besedilo »prvega odstavka 112. člena« nadomesti z besedilom »prvega in osmega
odstavka 112. člena«.
24. člen
Za 131. členom se dodata novo poglavje »VII.A POSEBNA PRAVILA V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM ODLOČITVE
ZAVEZANCA O VŠTEVANJU DAVČNIH OSNOV OD DOHODKOV IZ KAPITALA IN DOHODKOV IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM V LETNO DAVČNO OSNOVO« in nov
a131.a člen, ki se glasi:
»a131.a člen
(uveljavljanje odločitve o vštevanju davčnih osnov
od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja
v najem v letno davčno osnovo)
(1) Zavezanec rezident, ki se skladno s prvim odstavkom
109. člena tega zakona odloči za vštevanje davčnih osnov od
dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v
najem v letno davčno osnovo, to odločitev uveljavlja v ugovoru
zoper informativni izračun dohodnine, z dopolnitvijo informativnega izračuna v skladu s petim odstavkom 267. člena ZDavP-2.
(2) Če zavezancu rezidentu informativni izračun ni bil vročen
do roka za vročitev informativnega izračuna iz šestega odstavka
267. člena ZDavP-2, odločitev za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
v letno davčno osnovo uveljavlja z vložitvijo napovedi za odmero
dohodnine v skladu s šestim odstavkom 267. člena ZDavP-2.
(3) Zavezanec rezident odločitve za vštevanje davčnih
osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno osnovo ne more uveljavljati
z vložitvijo davčne napovedi za odmero dohodnine na podlagi
samoprijave iz 63. člena ZDavP-2.
(4) Davčni organ pri sestavi informativnega izračuna dohodnine ne upošteva podatkov o dohodkih iz kapitala in dohodkih iz oddajanja premoženja v najem zavezanca rezidenta.
(5) Pri vštevanju davčnih osnov od dohodkov iz kapitala
in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem v letno davčno
osnovo se dohodnina – izračunana od teh dohodkov z obračunom davčnega odtegljaja iz 1. točke prvega odstavka 325. čle-
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na ZDavP-2 in poračunana z odločbo iz tretjega odstavka
330. člena ZDavP-2, ali izračunana v odločbi, ki jo izda davčni
organ, na podlagi napovedi zavezanca iz 2. točke prvega
odstavka in šestega odstavka 325. člena ZDavP-2 – šteje za
akontacijo dohodnine iz 272. člena ZDavP-2.
(6) Zavezanec rezident, ki se odloči za vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja
premoženja v najem v letno davčno osnovo, uveljavlja odbitek
davka, plačanega v tujini od teh dohodkov, ali oprostitev plačila
davka od teh dohodkov po mednarodni pogodbi, kot je določeno v 328. in 329. členu ZDavP-2. V primerih, ko davčni organ
začasno odločbo iz četrtega odstavka 328. člena ZDavP-2
razveljavi in jo nadomesti z novo odločbo, z novo odločbo nadomesti tudi odločbo o odmeri dohodnine, ki vsebuje podatke
iz razveljavljene odločbe.«.
25. člen
V 132. členu se v prvem odstavku besedilo »27,5 %«
nadomesti z besedilom »25 %«.
V drugem odstavku se na koncu 2. točke vejica nadomesti
s piko, 3. točka pa se črta.
26. člen
V 135.č členu se besedilo »27,5 %« nadomesti z besedilom »15 %«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
(uporaba spremenjenega 56. člena zakona)
Spremenjeni 56. člen zakona se uporablja že za obračun
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
za davčno leto 2021.

Uradni list Republike Slovenije
770.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančni upravi (ZFU-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 finančni upravi (ZFU-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o finančni upravi (ZFU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na izredni seji 11. 3. 2022.
Št. 003-02-1/2022-61
Ljubljana, dne 19. marca 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O FINANČNI UPRAVI (ZFU-A)
1. člen
V Zakonu o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) se v
9. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje in sedež generalnega finančnega urada ter
finančnih uradov in razmejitev nalog med generalnim finančnim
uradom in finančnimi uradi določi vlada z uredbo.«.

28. člen
(postopno dvigovanje splošne olajšave)
Ne glede na prvi odstavek spremenjenega 111. člena zakona znaša za davčno leto 2022 splošna olajšava 4.500 eurov, za
davčno leto 2023 5.500 eurov in za davčno leto 2024 6.500 eurov.

2. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b in 10.c člen, ki
se glasijo:

29. člen
(prva uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine)
(1) Prva uskladitev v skladu s spremenjenim 118. členom
zakona ter drugim in tretjim odstavkom spremenjenega
122. člena zakona se opravi za leto 2022.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prva uskladitev zneska splošne olajšave iz spremenjenega 111. člena zakona v
skladu s spremenjenim 118. členom zakona opravi za davčno
leto, ki sledi davčnemu letu, v katerem se v skladu z 28. členom
tega zakona začne uporabljati splošna olajšava, določena v
prvem odstavku spremenjenega 111. člena zakona.

(1) Ne glede na določbo 5. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,
69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20
– ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem
besedilu: ZJU) predstojnik finančne uprave imenuje direktorje
finančnih uradov za dobo petih let po izbirnem postopku na
podlagi internega oziroma javnega natečaja.
(2) Za postopek internega natečaja se uporabljajo določbe 57. člena ZJU, za postopek javnega natečaja pa se uporabljajo določbe 58. do 64. člena ZJU.

30. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(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 2022.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon
o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12
– ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15,
55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).
Št. 435-01/21-8/36
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EPA 1854-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

»10.a člen
(imenovanje direktorja)

10.b člen
(kolegijsko odločanje)
(1) Finančna uprava odloča v kolegiju treh uradnih oseb
(v nadaljnjem besedilu: kolegij) v primerih:
– če pričakovana davčna obveznost presega 500.000
eurov,
– izvajanja inšpekcijskega nadzora povezanih oseb ali
– ugotavljanja davčne osnove z oceno, če pričakovana
davčna obveznost presega 100.000 eurov.
(2) Predsednika in člane kolegija imenuje direktor finančnega urada, v katerem se vodi postopek v primerih iz prejšnjega odstavka.
(3) Postopek do izdaje odločbe vodi predsednik kolegija, ki pripravi poročilo in predlog odločbe, kolegij pa sprejme
odločbo z večino glasov članov. Odločbo podpiše predsednik
kolegija.
(4) Kadar se med postopkom, ki ga vodi uradna oseba,
izpolnijo pogoji za kolegijsko odločanje, postopek nadaljuje
kolegij.
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10.c člen
(strokovno posvetovalno telo)
(1) Za obravnavo strokovnih vprašanj s področja pristojnosti finančne uprave in vprašanj razvoja davčnega sistema
lahko predstojnik imenuje strokovno posvetovalno telo.
(2) Predstojnik lahko imenuje tudi strokovno posvetovalno
telo za obravnavo posameznega davčnega področja obdavčitve in delovanje finančne uprave.
(3) Strokovno posvetovalno telo sestavljajo predstavniki
finančne uprave in zunanji strokovnjaki.
(4) Strokovno posvetovalno telo pri obravnavi strokovnih
vprašanj ne obravnava vprašanj iz konkretne davčne zadeve
in pri svojem delu ne sprejema odločitev.
(5) Mnenja in drugi zaključki strokovno posvetovalnega
telesa za davčni organ niso zavezujoči.«.
3. člen
V 41. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uradna oseba se izkaže s službeno izkaznico in
značko z znakom finančne uprave (v nadaljnjem besedilu:
značka), ki je del službene izkaznice, razen kadar opravlja
naloge v uniformi. Uradna oseba se vselej, kadar oseba, zoper katero se izvrši pooblastilo, to zahteva, izkaže s službeno
izkaznico in značko.«.
4. člen
V 42. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in
peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Predstojnik lahko v primeru, če inšpektor krši pravila
vodenja in odločanja posameznega postopka, zadevo dodeli
drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje.
(5) Predstojnik lahko v disciplinskem postopku, urejenim z
zakonom, odvzame inšpektorju pooblastila zaradi ponavljajočih
se nepravilnosti pri odločanju. Kot nepravilnosti pri odločanju
se štejejo samovoljne in arbitrarne odločitve, ki se v postopku
s pravnimi sredstvi pred sodišči izkažejo za nepravilne oziroma
če gre za odstop od ustaljene sodne prakse. Če se inšpektorju
odvzamejo pooblastila, se uporabljata drugi in tretji odstavek
tega člena.«.
5. člen
V 46. členu se v četrtem odstavku 6. točka spremeni tako,
da se glasi:
»6. Geodetske uprave Republike Slovenije – podatke iz
evidenc, vzpostavljenih v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, in zakonom, ki ureja množično vrednotenje
nepremičnin,«.
6. člen
V 51. členu se v tretjem in četrtem odstavku beseda
»davčnemu« nadomesti z besedo »finančnemu«.
7. člen
V 60. členu se v drugem odstavku za 16. točko pika nadomesti z vejico ter doda nova 17. točka, ki se glasi:
»17. evidence kmečkih gospodinjstev.«.
8. člen
V 61. členu se v drugem odstavku besedilo »74. členu«
nadomesti z besedilom »75.a členu«.
9. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki se glasi:
»75.a člen
(1) V evidenci kmečkih gospodinjstev se vodijo podatki
o vseh skupnostih fizičnih oseb, ki se v skladu z zakonom, ki
ureja dohodnino, štejejo za kmečko gospodinjstvo.
(2) V evidenco se vpišejo vsi člani kmečkega gospodinjstva.
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(3) Evidenca vsebuje:
1. Podatke o kmečkem gospodinjstvu:
– naslov kmečkega gospodinjstva,
– podatek o davčnem statusu (način ugotavljanja davčne
osnove za namene dohodnine),
– podatek o zemljiščih v uporabi: površina zemljišča in
znesek katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe,
– podatek o površini posebnih kultur,
– podatek o površini vinogradov za proizvodnjo vina.
2. Podatke o članih kmečkega gospodinjstva:
– ime in priimek,
– davčna številka,
– podatek, da se za člana za namene predpisov o dohodnini šteje, da opravlja osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost,
– podatek, da je član nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– podatek, da je član kot predstavnik kmečkega gospodinjstva imetnik dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila DDV,
– podatek, da je član kot predstavnik kmečkega gospodinjstva prostovoljno identificiran za namene DDV,
– podatek, da je član nosilec osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se davčna osnova od dohodka ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,
– podatek, da je nosilec identificiran za namene DDV
(prostovoljno ali obvezno),
– podatek, da je član, nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, priglasil dohodek od malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov kot dohodek
v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo
v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.
(4) Podatke davčni organ pridobi po uradni dolžnosti,
razen podatka o dohodku od malega obsega prve stopnje
predelave iz zadnje alineje 2. točke prejšnjega odstavka, ki ga
pridobi na podlagi priglasitve iz 316.č člena Zakona 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, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 –
ZIUPOPDVE).«.
10. člen
V 100. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Finančna preiskava pomeni izvajanje dejanj, ukrepov
in postopkov po tem zakonu in po zakonu, ki ureja davčni postopek, ko so dani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju ali predpisi s področja
prirejanja iger na srečo. Dejanja in ukrepi finančne preiskave se
izvajajo zaradi preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju. Finančna preiskava se lahko
uvede tudi zaradi izvajanja dejanj in ukrepov po tem zakonu in
zakonu, ki ureja davčni postopek, za zagotovitev medsebojne
pomoči organom EU, držav članic EU in tretjih držav. Najtežje
kršitve predpisov o obdavčenju ali drugih predpisov iz pristojnosti
finančne uprave so ravnanja ali dejanja davčnih zavezancev in
drugih oseb ali institucij, s katerimi je lahko resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma EU. Za najtežje kršitve predpisov o obdavčenju se
štejejo predvsem kršitve, ki so glede na svojo težo v davčnem
predpisu opredeljene kot hujši davčni prekrški.«.
V drugem odstavku se na koncu stavka doda nov stavek,
ki se glasi: »Nalog za preiskavo izda predstojnik.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če so dani razlogi za sum o premalo obračunanih
obveznih dajatvah ali obstoju drugih nepravilnosti iz pristojnosti finančne uprave, se po zaključku finančne preiskave lahko
opravi inšpekcijski nadzor, ki se začne z vročitvijo sklepa o inšpekcijskem nadzoru, če bi bil postopek inšpekcijskega nadzora
ogrožen, pa se inšpekcijski nadzor začne, ko inšpektor opravi
kakršno koli dejanje z namenom opravljanja inšpekcijskega nad-
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zora in je s tem dejanjem zavezanec za davek tudi seznanjen.
Šteje se, da je ogrožen namen davčnega inšpekcijskega nadzora, če inšpektor na podlagi podatkov iz uradnih evidenc ali
drugih podatkov, ki jih pridobi o zavezancu za davek, ali glede na
namen nadzora utemeljeno pričakuje, da bo pridobitev dokazov
oziroma izpolnitev davčne obveznosti otežena ali onemogočena,
ali če je treba, da se davčni inšpekcijski nadzor opravi takoj in
nepričakovano, ali če je treba preprečiti nadaljnje kršitve.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(uporaba določbe glede kolegijskega odločanja)
Novi 10.b člen zakona se uporablja za postopke, ki so se
začeli po uveljavitvi tega zakona.
12. člen
(uporaba določb glede opravljanja nalog v uniformi
in civilni obleki)
Spremenjeni drugi odstavek 41. člena zakona se začne
uporabljati v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
13. člen
(prenehanje veljavnosti 312.a člena
Zakona o davčnem postopku)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 312.a člen
Zakona 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, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in
203/20 – ZIUPOPDVE).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 432-01/21-49/15
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EPA 2310-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

771.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gasilstvu (ZGas-D)

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 gasilstvu (ZGas-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gasilstvu (ZGas-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na izredni seji 11. 3. 2022.
Št. 003-02-1/2022-62
Ljubljana, dne 19. marca 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O GASILSTVU (ZGas-D)
1. člen
V Zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO) se v 2. členu v
drugem odstavku besedilo »gašenja, zaščite, reševanja in drugih
operativnih nalog« nadomesti z besedilom »operativnih nalog«.
2. člen
3. člen se spremi tako, da se glasi:
»3. člen
(naloge gasilstva)
(1) Gasilske organizacije izvajajo operativne naloge gasilstva.
(2) Gasilske organizacije lahko izvajajo tudi druge naloge
gasilstva, ki se skladno s tem zakonom lahko izvajajo kot pridobitna dejavnost.
(3) Izvajanje drugih nalog gasilstva ne sme omejevati
izvajanja operativnih nalog gasilstva.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. Prostovoljni gasilec je član prostovoljnega gasilskega
društva.
2. Poklicni gasilec je delavec v poklicni gasilski enoti ali
poklicnem jedru prostovoljne gasilske enote oziroma delavec,
ki opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi,
zavodu ali drugi organizaciji in je zaključil usposabljanje za
poklicne gasilce.
3. Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno
opravlja operativne naloge gasilstva v formacijskih sestavah
gasilskih enot, izpolnjuje predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve ter je strokovno usposobljena za opravljanje teh
nalog.
4. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje
ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških ter industrijskih nesrečah, opravljanje nalog zaščite in reševanja oseb ter
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter druge splošne
reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so lahko tudi
preventivne, in sicer izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
ki jih gasilskim enotam določajo predpisi s področja varstva
pred požarom, usposabljanja in vaje za izvajanje operativnih
nalog gasilstva.
5. Druge naloge gasilstva se lahko izvajajo kot pridobitna
dejavnost in se ne uvrščajo med operativne naloge gasilstva,
zlasti izvajanje požarne straže, požarnega varovanja ter drugih
ukrepov varstva pred požarom na podlagi pooblastil pristojnega
organa, vzdrževanje gasilnikov, pregledovanje in preizkušanje
hidrantnega omrežja, zagotavljanje pitne vode za prebivalce in
živino ter posojanje zaščitne in reševalne opreme.
6. Intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva,
razen preventivnih operativnih nalog.
7. Operativni gasilski načrt je načrt, ki ureja organiziranje,
delovanje, obveščanje in aktiviranje gasilskih enot.
8. Elaborat javne gasilske službe je dokument, s katerim
se v občinah, kjer so ustanovljene poklicne gasilske enote,
določi končna organiziranost in opremljenost gasilske enote ter
organiziranost javne gasilske službe v občini.
9. Sistem obveščanja in aktiviranja gasilcev je del sistema
opazovanja, obveščanja in alarmiranja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
10. Gasilska zaščitna oprema je oprema za osebno in
skupinsko zaščito gasilcev pri izvajanju operativnih nalog gasilstva.
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11. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava
ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno zato, da se uporablja
za izvajanje operativnih nalog gasilstva.
12. Gasilske nepremičnine so zemljišča s pripadajočimi
sestavinami in so namenjena za izvajanje javne gasilske službe.
13. Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje
operativnih nalog gasilstva.
14. Gasilska enota je poklicna ali prostovoljna enota, ki je
sestavni del gasilske organizacije, in izvaja operativne naloge
gasilstva v določenih formacijskih sestavah gasilskih enot ter
izpolnjuje druge pogoje, določene s predpisi.
15. Poklicno jedro je skupina operativnih gasilcev, ki poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v prostovoljni gasilski enoti, določeni z merili za organiziranje in opremljanje
gasilskih enot.
16. Formacijske sestave gasilskih enot so s pravili gasilske službe določeni seznami funkcionalnih dolžnosti, s katerimi
se določajo gasilske skupine, oddelki, vodi in druge enote za
opravljanje operativnih nalog gasilstva.
17. Gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze in poklicne gasilske enote, organizirane kot
javni zavodi ali druge organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo.
18. Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe prostovoljno delujejo in opravljajo
operativne naloge gasilstva ter druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje gasilstva. Člani prostovoljnega
gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe.
19. Gasilska izkaznica je listina, v kateri so navedeni predpisani podatki, in je opremljena s fotografijo, s katero prostovoljni
ali poklicni gasilec izkaže članstvo v gasilski enoti in gasilski
organizaciji oziroma dokazuje svojo identiteto. Izda jo Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poklicne gasilce,
za prostovoljne gasilce pa Gasilska zveza Slovenije. Iz gasilske
izkaznice je razvidno, kdo je operativni gasilec. Kot sestavni del
gasilske izkaznice se lahko predpiše tudi ustrezna oznaka.
20. Čas za prihod gasilskih enot na kraj nesreče obsega
čas od prejema klica za aktiviranje gasilske enote, čas prenosa
klica in čas, potreben za izvoz in prihod gasilcev na kraj nesreče, pri čemer se upoštevajo vrsta gasilske enote ter naravne
in druge razmere na poti do kraja nesreče ter na območju, na
katerem se je nesreča zgodila.
21. Čas intervencije obsega čas od prejema poziva za
aktiviranje gasilske enote oziroma posameznih gasilcev do vrnitve v matično enoto ter vzpostavitve enote v pripravljenost.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »Na podlagi
načrta varstva pred požarom občina« nadomesti z besedo
»Občina«.
V 4. točki se beseda »izobraževanje« nadomesti z besedo
»usposabljanje«.
V 5. točki se besedilo »objektov in prostorov za delovanje
gasilstva« nadomesti z besedama »gasilskih nepremičnin«.
V 6. točki se za besedo »opravljanju« doda beseda »operativnih«.
V 7. točki se za besedo »opravljanja« doda beseda »operativnih«, besedilo »iz prvega odstavka 3. člena tega zakona«
pa se nadomesti z besedama »na intervencijah«.
V tretjem odstavku se za besedo »opravljanje« doda
beseda »operativnih«.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole za usposabljanje kadrov v gasilstvu in izvaja usposabljanja;«.
V 2. točki se za besedo »pomena« vejica nadomesti s
podpičjem, besedilo »zlasti pri nesrečah v prometu, nesrečah
z nevarnimi snovmi, reševanju na vodi in iz nje ter reševanju v
avtocestnih predorih;« pa se črta.
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Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Vlada predpiše čas izvoza posameznih kategorij gasilskih enot.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Minister, pristojen za varstvo pred požarom« nadomesti z besedilom »Minister, pristojen
za gasilstvo«, besedilo »program ugotavljanja psihofizičnih
sposobnosti in program za opravljanje preizkusa znanja operativnih gasilcev, roke za periodično ugotavljanje psihofizičnih
sposobnosti ter preizkus znanja operativnih gasilcev« pa se nadomesti z besedilom »merila in roke za periodično ugotavljanje
psihofizičnih sposobnosti in programe za opravljanje preizkusa
znanja operativnih gasilcev ter strokovne izpite.«.
6. člen
V 11. členu se besedilo »načrtom varstva pred požarom«
nadomesti z besedilom »operativnim gasilskim načrtom«.
7. člen
V 11.a členu se v prvem odstavku prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Poklicne gasilske enote, ki opravljajo javno
gasilsko službo v skladu s tem zakonom in aktom o ustanovitvi, se prek svojih gasilskih organizacij povezujejo v Združenje
slovenskih poklicnih gasilcev.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se
določi zlasti v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, s časi, določenimi za izvoz gasilskih enot, ter z načrti
zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.«.
V šestem odstavku se za besedilom »prostovoljnimi gasilskimi enotami« doda besedilo »in industrijskimi gasilskimi
enotami«.
8. člen
V 11.b členu se besedilo »tisti gasilci in« nadomesti z
besedo »tiste«, besedilo »lastnika ali upravljalca objekta in
premoženja oziroma organizatorja javne prireditve« pa se nadomesti z besedo »naročnika«.
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki imajo organizirano svojo operativno gasilsko enoto v
skladu s tem zakonom, lahko ta izvaja tudi požarno stražo na
tem območju.«.
9. člen
V 11.c členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Gasilski poveljnik občine vodi gasilsko poveljstvo občine ter lahko tudi večje gasilske intervencije. Gasilski poveljnik
občine je član štaba Civilne zaščite občine.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Gasilski poveljnik občine in gasilsko poveljstvo občine organizirata javno gasilsko službo v skladu z merili za
organiziranje ter opremljanje gasilskih enot, elaboratom javne
gasilske službe in operativnim gasilskim načrtom, skladno s
pogodbo o opravljanju lokalne javne gasilske službe in z načrti
zaščite in reševanja.«.
10. člen
11.č člen se spremeni tako, da se glasi:
»11.č člen
(gasilska zaščitna in reševalna oprema in gasilske
nepremičnine)
(1) Gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilske
nepremičnine ne morejo biti predmet izvršbe ali stečaja.
(2) Gasilska zaščitna in reševalna oprema ter gasilske
nepremičnine, ki jih uporabljajo poklicne gasilske enote, so
last občine ali občin na podlagi odloka o ustanovitvi. Njihova
uporaba in vzdrževanje se uredita s pogodbo med pristojnimi
občinskimi organi ter gasilsko enoto.
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(3) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter gasilske nepremičnine ob prenehanju delovanja prostovoljnega gasilskega
društva, ki je te nepremičnine oziroma opremo uporabljalo,
prevzame občina, na območju katere je bil sedež prostovoljnega gasilskega društva, oziroma s soglasjem pristojnega občinskega organa tista gasilska enota, ki zagotavlja izvajanje
javne gasilske službe na območju, na katerem je delovalo
prostovoljno gasilsko društvo.
(4) Gasilsko zaščitno in reševalno opremo industrijske
gasilske enote, ki je prenehala delovati, prednostno lahko
prevzame občina, na območju katere je bil sedež društva, proti
plačilu dejanske vrednosti te opreme gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji, v kateri je industrijska gasilska enota
delovala, če je ta financirala nabavo te opreme.
(5) Uporaba reševalne opreme in gasilskih vozil ni dovoljena pri preprečevanju demonstracij, stavk in podobnih
dogodkov, v katerih skupine državljanov izražajo protest zaradi aktualnih političnih, socialnih ali drugih splošnih družbenih
vprašanj.«.
11. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poklicna gasilska enota opravlja operativne naloge
gasilstva na območju, za katerega je ustanovljena ali ima sklenjeno ustrezno pogodbo. Poklicna gasilska enota, ki opravlja
javno gasilsko službo, je praviloma osrednja enota v občini in
posreduje na območju celotne občine v skladu z operativnim
gasilskim načrtom občine.«.
V drugem odstavku se besedilo »kot javni zavod ali kot
režijski obrat« črta.
12. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(kandidat za poklicnega gasilca)
(1) Kandidat za poklicnega gasilca poklicno opravlja naloge gasilstva in poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega
razmerja izpolnjuje še posebne pogoje:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po izobraževalnih
programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje
strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in je polnoleten;
2. ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, ter ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
3. opravi predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti.
(2) Po sklenitvi delovnega razmerja mora kandidat za
poklicnega gasilca v 24 mesecih uspešno zaključiti usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicne gasilce, s čimer
pridobi naziv poklicni gasilec in se lahko zaposli na ustrezno
delovno mesto.
(3) Kandidatu za poklicnega gasilca, ki ni uspešno končal
gasilske šole, se izredno odpove pogodba o zaposlitvi.«.
13. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poklicni gasilec mora imeti uspešno zaključeno usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicnega gasilca.
(2) Poklicni gasilec, ki kot operativni vodja vodi operativno
delo v poklicni gasilski enoti, mora imeti uspešno zaključeno
usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicnega gasilca, najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, pet let delovnih izkušenj pri opravljanju
operativnih nalog v poklicnem gasilstvu, opravljeno predpisano
usposabljanje za to delo ter strokovni izpit za operativnega vodjo, ki ga mora opraviti v dveh letih po prevzemu nalog.
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(3) Poklicni gasilec, ki kot poveljnik vodi operativno delo
v poklicni gasilski enoti, mora imeti uspešno zaključeno usposabljanje v gasilski šoli po programu za poklicnega gasilca,
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za
pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, ki je po zakonu,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven,
ali najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev višje izobrazbe, sprejetih pred 1. januarjem 1994, in
je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij,
uvrščena na 6. raven, če vodi operativno delo v poklicni gasilski
enoti najvišje kategorije, tri leta delovnih izkušenj pri vodenju
operativnega dela v poklicnih gasilskih enotah, opravljeno predpisano usposabljanje za to delo ter strokovni izpit za poveljnika,
ki ga mora opraviti v dveh letih po prevzemu nalog poveljnika.
(4) Državljani držav članic Evropske unije, Evropskega
gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali države,
s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum (v nadaljnjem besedilu: države pogodbenice), lahko v Republiki Sloveniji
opravljajo delo poklicnega gasilca v skladu s tem zakonom pod
enakimi pogoji kot slovenski državljani. Državljani države pogodbenice, ki želijo opravljati delo poklicnega gasilca v skladu s tem
zakonom, morajo pri ministrstvu, pristojnem za gasilstvo, pridobiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije. Ministrstvo, pristojno
za gasilstvo, izvede postopek o priznavanju poklicne kvalifikacije
v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje poklicnih kvalifikacij.«.
14. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(poveljnik poklicne gasilske enote)
(1) Poveljnik poklicne gasilske enote je poklicni gasilec, ki
organizira in vodi strokovno delo enote.
(2) Poveljnik poklicne gasilske enote zlasti:
1. skrbi za njeno intervencijsko pripravljenost in vodi večje
intervencije;
2. organizira in nadzira strokovno usposabljanje, urjenje
ter kondicijsko pripravljenost pripadnikov enote;
3. skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne
opreme.
(3) Poveljnik poklicne gasilske enote je član pristojnega
občinskega štaba Civilne zaščite.
(4) Postopek izbire, naloge in pristojnosti poveljnikov poklicnih gasilskih enot se določijo z akti poklicne gasilske enote
ter pravili gasilske službe.«.
15. člen
V 14. členu se v prvem odstavku besedilo »preizkus
znanja,« črta.
V drugem odstavku se za besedo »sposobnosti« beseda
»in« nadomesti z besedo »ali«.
V tretjem odstavku se za besedo »sposobnosti« beseda
»in« nadomesti z besedo »ali«, besedilo »je delodajalec dolžan
preveriti« pa se nadomesti z besedilom »morata delodajalec in
ustanovitelj preveriti«.
16. člen
V 14.a členu se v petem odstavku v prvi alineji besedilo
»požara, naravne ali druge nesreče« nadomesti z besedilom
»izvajanja operativnih nalog gasilstva«, v peti alineji se besedilo »vzpostavitve osnovnih pogojev za življenje na prizadetem
območju.« nadomesti z besedilom »zaključka izvajanja nalog
zaščite, reševanja in pomoči;« ter za peto alinejo doda nova
šesta alineja, ki se glasi:
»– če je zaradi razmer v gasilski enoti začasno odsotnih
več kot tretjina zaposlenih operativnih gasilcev.«.
V osmem odstavku se besedilo »v nesreči pri gašenju in
reševanju ter opravljanju drugih operativnih nalog gasilstva oziroma na vajah, med šolanjem ali usposabljanjem« nadomesti z
besedilom »pri opravljanju operativnih nalog gasilstva«.
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17. člen
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delavci v poklicni gasilski enoti lahko organizirajo in
vodijo stavko na način, določen s splošnimi predpisi, pod pogojem, da se zagotovi stalna pripravljenost za izvajanje požarne
straže in intervencije ob požaru oziroma naravni ali drugi nesreči. Gasilci ne smejo v korist stavke uporabljati gasilske zaščitne
in reševalne opreme ter znakov za alarmiranje in opozarjanje.«.
V drugem odstavku se besedilo », ko je požar pogašen
oziroma odpravljene posledice nesreče ter ponovno vzpostavljena pripravljenost enote« nadomesti z besedilom »po končani intervenciji«.
18. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(prostovoljni operativni gasilec)
(1) Gasilec, ki prostovoljno opravlja operativne naloge v
gasilstvu (v nadaljnjem besedilu: prostovoljni operativni gasilec), je član prostovoljnega gasilskega društva in:
1. je strokovno usposobljen za opravljanje operativnih nalog gasilstva ter ima opravljen predpisan izpit za prostovoljnega
operativnega gasilca;
2. ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno sposoben za opravljanje gasilske
službe;
3. ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
4. je star od 18 do 65 let.«.
(2) Gasilska zveza Slovenije podrobneje določi dolžnosti,
pravice in obveznosti prostovoljnih operativnih gasilcev.«.
19. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
»19.a člen
(gasilec pripravnik)
Gasilec pripravnik je član prostovoljnega gasilskega
društva, ki:
1. ima opravljeno predpisano usposabljanje za gasilca
pripravnika, skladno s programom pripravništva,
2. je star najmanj 16 let.
19.b člen
(gasilec veteran)
(1) Gasilec veteran je član prostovoljnega gasilskega
društva po dopolnjenem 65. letu starosti.
(2) Gasilec veteran lahko opravlja operativne naloge
gasilstva, če je za to strokovno usposobljen, ima opravljen
predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in je zdravstveno
sposoben.«.
20. člen
V 20. členu se besedilo »požarnih in drugih nevarnosti«
nadomesti z besedilom »požarne in drugih ogroženosti lahko«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. izvajanje operativnih nalog gasilstva in nalog zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;«.
21. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(prostovoljna operativna gasilska enota)
(1) Prostovoljna operativna gasilska enota društva iz
prejšnjega člena v skladu z 11.a členom tega zakona opravlja
operativne naloge gasilstva na območju ali delu območja občine, za katero je bila ustanovljena.
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(2) Prostovoljna operativna gasilska enota se organizira
in opremi v skladu s predpisanimi merili za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot.«.
22. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(evidenca ministrstva)
(1) Ministrstvo zbira podatke in vodi evidenco o usposabljanjih in strokovnih izpitih poklicnih gasilcev.
(2) V zbirki podatkov iz prejšnjega odstavka se zbirajo in
vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega ali začasnega bivališča,
4. elektronski naslov,
5. telefonska številka ali številka mobilnega telefona,
6. stopnja in vrsta izobrazbe,
7. podatki o usposobljenosti za poklicnega gasilca,
8. datum in številka izdaje potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
9. vrsta strokovnega izpita,
10. podatki o delovnih izkušnjah pri poklicnem opravljanju
operativnih nalog gasilstva.«.
23. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c in 22.č člen,
ki se glasijo:
»22.a člen
(evidenca Gasilske zveze Slovenije
in prostovoljnih gasilskih organizacij)
(1) Gasilska zveza Slovenije in prostovoljne gasilske organizacije vodijo evidenco o prostovoljnih gasilskih enotah
ter prostovoljnih gasilcih. V zbirki podatkov se o prostovoljnih
gasilcih zbirajo naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. spol,
3. datum in kraj rojstva,
4. ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država,
5. stopnja izobrazbe,
6. poklic,
7. naziv delodajalca,
8. telefonska številka ali številka mobilnega telefona,
9. elektronski naslov,
10. leto vstopa v gasilsko društvo in funkcije v gasilstvu,
11. čin,
12. vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa
na področju gasilstva,
13. vrsta gasilskih odlikovanj,
14. davčna številka,
15. enotna matična številka občana,
16. kategorija, številka in veljavnost vozniškega dovoljenja,
17. datum zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti.
(2) Pri podatku o stopnji izobrazbe je v elektronski obliki
v zbirki pripeta tudi javna listina, iz katere podatek izhaja. Pri
podatku o datumu zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti je v elektronski obliki v zbirki pripeto tudi
vsakokratno zdravniško spričevalo, iz katerega podatek izhaja.
(3) O podpornih in častnih članih ter članih, ki so mlajši
od 18 let, Gasilska zveza Slovenije ter prostovoljne gasilske
organizacije v zbirki iz prvega odstavka tega člena vodijo le
podatke iz 1. do 13. točke.
22.b člen
(evidenca Združenja slovenskih poklicnih gasilcev)
(1) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev vodi evidenco
o poklicnih gasilskih enotah in poklicnih gasilcih. Podatke v evi-
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denco posredujejo javni gasilski zavodi in poklicne industrijske
gasilske enote. V zbirki podatkov se o poklicnih gasilcih zbirajo
naslednji podatki:
1. ime in priimek,
2. datum in kraj rojstva,
3. ulica, kraj, pošta, občina bivališča, upravna enota bivališča, država,
4. telefonska številka ali številka mobilnega telefona,
5. elektronski naslov,
6. stopnja izobrazbe,
7. poklic,
8. številka pozivnika,
9. davčna številka,
10. enotna matična številka občana,
11. naziv delodajalca,
12. številka službene izkaznice,
13. delovno mesto in datum nastopa delovnega mesta,
14. funkcija in datum nastopa funkcije,
15. vrsta, način in periodičnost usposabljanja ali preizkusa
na področju gasilstva,
16. dodatna znanja, vrsta in datum pridobitve,
17. kategorija, številka in veljavnost vozniškega dovoljenja,
18. vrsta potrdila za voditelja čolna,
19. znanje tujih jezikov (jezik, stopnja, nivo),
20. vrsta in datum odlikovanj,
21. vrsta in datum zdravniškega pregleda ter datum pregleda psihofizičnih sposobnosti,
22. članstvo v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev in
datum vstopa,
23. funkcije v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev in
datum začetka opravljanja funkcije.
(2) Pri podatku o stopnji izobrazbe je v elektronski obliki
v zbirki pripeta tudi javna listina, iz katere podatek izhaja. Pri
podatku o datumu zdravniškega pregleda in pregleda psihofizičnih sposobnosti je v elektronski obliki v zbirki pripeto tudi
vsakokratno zdravniško spričevalo, iz katerega podatek izhaja.
(3) O podpornih in častnih članih ter veteranih Združenje
slovenskih poklicnih gasilcev v zbirki iz prvega odstavka tega
člena vodi le podatke iz 1. do 6. točke.
22.c člen
(zbiranje in hramba podatkov)
Ministrstvo in upravljavci iz 22.a in 22.b člena tega zakona
podatke, ki jih vodijo v zbirkah, pridobijo neposredno od osebe, na
katero se nanašajo. Podatki se hranijo in uporabljajo toliko časa,
kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.
22.č člen
(namen zbiranja podatkov)
Osebne podatke, določene v 22., 22.a in 22.b členu tega
zakona, smejo obdelovati upravljavci, določeni v tem zakonu,
za opravljanje svojih nalog v skladu s predpisi, na podlagi katerih delujejo gasilske organizacije, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje za opravljanje nalog v skladu s tem
zakonom, zakonom ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, in zakonom, ki ureja varstvo pred požarom, ter
občinski organi, pristojni za organiziranje javne gasilske službe
občin, za organiziranje in opravljanje javne gasilske službe.«.
24. člen
V 23. členu se v prvem odstavku besedilo »ter načrtom
varstva pred požarom« črta.
V drugem odstavku se za besedilom »14.c« dodata vejica
in besedilo »14.č«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za poklicne operativne gasilce v poklicnem jedru
se ne glede na prejšnji odstavek lahko smiselno uporabljajo
določbe prvega odstavka 14.a člena tega zakona, če se tako
dogovorita vodstvo prostovoljnega gasilskega društva in občinski organ, pristojen za organiziranje javne gasilske službe.«.
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25. člen
V 24. členu se v drugem odstavku v 2. točki za besedo
»usposabljanje« vejica in beseda »urjenje« črtata, beseda
»kondicijsko« pa se nadomesti z besedo »psihofizično«.
26. člen
V 26. členu se v prvem odstavku besedilo »za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni« črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestilo plače in povračila stroškov med opravljanjem operativnih nalog gasilstva se urejajo skladno s predpisi, ki urejajo nadomestilo plače ter povračila stroškov med
opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.«.
V tretjem odstavku se za besedama »vodja intervencije«
doda besedilo »oziroma vodja usposabljanja«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Občina lahko za prostovoljne gasilce zagotavlja tudi
dodatne oblike zavarovanja.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besedi »prehodne nezmožnosti« nadomestita z besedama »začasne nezmožnosti«, besedilo »v nesreči pri gašenju
in reševanju, na vajah ali med šolanjem« pa se nadomesti z
besedilom »pri izvajanju operativnih nalog gasilstva«.
27. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina krije izgubljeni zaslužek in nadomestilo plač,
stroške za prehrano iz 25. člena tega zakona ter prispevke
in stroške iz prejšnjega člena, razen tistih stroškov iz prvega
odstavka prejšnjega člena, ki jih skladno s predpisi o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju krije Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek država zagotavlja sredstva za standardizirana gasilska zavarovanja pripadnikov gasilske organizacije v skladu s predpisom iz tretjega odstavka
8. člena tega zakona.«.
28. člen
V 28. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
delujejo na zaokroženem industrijskem kompleksu, lahko ustanovijo tudi skupno gasilsko enoto. V tem primeru se mora pri
ugotavljanju povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije
ali druge posebne nevarnosti upoštevati najvišja stopnja nevarnosti na območju, na katerem se ustanovi enota, pri določitvi
vrste in obsega gasilske enote na podlagi predpisanih meril
pa seštevek vseh parametrov v vseh gospodarskih družbah,
zavodih in drugih organizacijah, za katere je enota ustanovljena. Pravice in obveznosti za ustanovitev in delovanje skupne
gasilske enote ustanovitelji uredijo s pogodbo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v prvem stavku besedilo »požarne straže in izvajanje
drugih operativnih« nadomesti z besedo »drugih«, v tretjem
stavku pa se besedilo »požarne straže in drugih operativnih«
nadomesti z besedo »drugih«.
Za novim petim odstavkom se doda nov šesti odstavek,
ki se glasi:
»(6) Operativni gasilec gasilske enote v gospodarski
družbi je lahko samo oseba, zaposlena v gospodarski družbi,
ki izpolnjuje pogoje za poklicnega gasilca ali prostovoljnega
operativnega gasilca.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedilom »14.c« dodata vejica in besedilo »14.č«.
29. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi
»IV. USPOSABLJANJE«.
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30. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(usposabljanje)
(1) Za usposabljanje s področja gasilstva pri ministrstvu
deluje gasilska šola, ki izvaja usposabljanja za poklicne gasilce
in s programi določena usposabljanja za prostovoljne gasilce.
(2) Gasilska šola opravlja tudi strokovne naloge s področja gasilstva, pripravlja strokovna gradiva in sodeluje v strokovnih komisijah na področju gasilstva znotraj Gasilske zveze
Slovenije ter Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.
(3) V gasilski šoli deluje kot svetovalni organ programski svet, ki ga imenuje minister izmed predstavnikov Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, občin, Gasilske
zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in
drugih strokovnjakov.
(4) V gasilski šoli se lahko preizkuša gasilska zaščitna
in reševalna oprema ter izdajajo certifikati, če si šola pridobi
dovoljenje za opravljanje te dejavnosti v skladu s predpisi.
(5) Gasilska zveza Slovenije izvaja usposabljanja prostovoljnih gasilcev.«.
31. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
(programi za usposabljanje)
(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije uskladi programe za
temeljno in dopolnilno usposabljanje prostovoljnih gasilcev ter
programe za izpite prostovoljnih gasilcev.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev uskladi
programe za usposabljanje poklicnih gasilcev ter programe za
strokovne izpite poklicnih gasilcev.
(3) Zaradi poenotenja znanja in usposobljenosti za opravljanje javne gasilske službe se morajo programi za temeljno in
dopolnilno usposabljanje prostovoljnih gasilcev in programi za
usposabljanje poklicnih gasilcev medsebojno uskladiti.
(4) Minister predpiše programe iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.
32. člen
V 35. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. sodeluje pri vodenju večjih intervencij;«.
33. člen
Za 35. členom se doda novo poglavje »V.a POVEZOVANJE
POKLICNIH GASILSKIH ENOT« in nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(Združenje slovenskih poklicnih gasilcev)
(1) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev je najvišja
oblika povezovanja poklicnih gasilskih enot.
(2) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev poleg svojih
ustanovitvenih nalog opravlja tudi naloge, za katere ga pooblasti minister, zlasti pa:
1. določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom;
2. organizacijske in druge naloge, s katerimi zagotavlja
razvoj poklicnega gasilstva v državi in njegovo mednarodno
povezovanje z drugimi poklicnimi gasilskimi enotami v svetu;
3. izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in
gasilstvu.
(3) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev je pravna
oseba zasebnega prava.«.
34. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V občini se zagotavlja enotno obveščanje in aktiviranje gasilskih enot, v skladu z operativnim gasilskim načrtom
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občine, katerega sestavni del je tudi načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot. Operativni gasilski načrt občine izdela
gasilsko poveljstvo občine ali gasilska zveza, sprejme pa ga
župan oziroma oseba, ki jo pooblasti. Če se izdela enotni operativni gasilski načrt in načrt obveščanja ter aktiviranja gasilskih
enot za več občin, ga izdela poveljstvo pristojne gasilske zveze
v sodelovanju z občinskimi poveljstvi, sprejmejo pa ga župani.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
na načrte obveščanja in aktiviranja gasilskih enot iz prejšnjega
odstavka predhodno poda soglasje. Načrt se predloži regijskemu centru za obveščanje, pristojnemu za aktiviranje gasilcev
v občini.
(3) Kadar gre gasilska enota občine na intervencijo zaradi
požara ali druge nesreče, vodja gasilske enote ali intervencije o
tem obvesti pristojni regijski center za obveščanje.
(4) Za obveščanje in aktiviranje ob gasilskih intervencijah
veljajo predpisi, ki urejajo opazovanje ter obveščanje na področju zaščite in reševanja.
(5) Aktiviranje gasilskih enot iz več občin se izvaja v skladu z operativnimi gasilskimi načrti, načrti zaščite in reševanja,
medsebojnimi pogodbami ali sporazumi med občinami oziroma
na podlagi odločitve regijskega ali državnega poveljnika Civilne
zaščite, če z državnim načrtom aktiviranje gasilskih enot ni
predvideno. Pri tem se mora zagotoviti, da v občini, na katero
se odločitev nanaša, ostanejo gasilske enote v takem obsegu,
ki zagotavlja nujno intervencijsko pripravljenost v občini.
(6) Gasilske enote uporabljajo zveze v sistemu zaščite
in reševanja.
(7) Za aktiviranje operativnih enot prek sistema javnega
alarmiranja se uporablja gasilski znak, ki ga določi Vlada.«.
35. člen
V 36.a členu se v prvem odstavku besedilo »nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče«
nadomesti z besedilom »operativnih nalog gasilstva«.
36. člen
Besedilo 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Intervencijo vodi poveljnik ali drugi poveljujoči gasilske enote (vodja intervencije), na območju katere je požar ali
druga nesreča, v skladu z zakonom in pravili gasilske službe.
Vodja intervencije je lahko tudi poveljujoči določeni formacijski
sestavi, usposobljen za vodenje določenih intervencij. Ukazi
in navodila vodje intervencije so zavezujoči za vse gasilce, ki
sodelujejo v intervenciji. Posameznik lahko izvršitev ukaza ali
navodila odkloni le, če bi s tem storil kaznivo dejanje oziroma
če mu je naložena naloga, za katero ni usposobljen niti opremljen in je zato neposredno ogroženo njegovo življenje.
(2) Intervencijo, pri kateri sodeluje več gasilskih enot, vodi
vodja intervencije v skladu s prejšnjim odstavkom. Ob prihodu
poveljujočega višje kategorizirane enote ali višjega po operativni funkciji, mu vodja intervencije preda vodenje, razen če se ne
sporazumeta drugače. Vsi poveljujoči gasilskim enotam in drugih reševalnih enot sestavljajo operativno vodstvo intervencije,
ki je odgovorno vodji intervencije. Operativni vodje formacijskih
sestav so odgovorni za svoje odločitve.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena poveljujoči te enote vodi intervencijo v gospodarski družbi, zavodu
ali drugi organizaciji, ki ima svojo poklicno gasilsko enoto ali
prostovoljno industrijsko gasilsko enoto, razen če sporazumno
ne preda vodenja poveljujočemu višje kategorizirane enote, ki
opravlja javno gasilsko službo na območju gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije.
(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena mora
poveljujoči višje kategorizirane enote ali višji po operativni
funkciji prevzeti vodenje intervencije, če je očitno, da vodja
intervencije vodi intervencijo napačno ali v nasprotju s pravili
gasilske službe.
(5) Ob velikih požarih in drugih nesrečah vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega
poveljnika za civilno zaščito.«.
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37. člen
V 41. členu se v prvem odstavku v 4. točki beseda »požar« nadomesti z besedo »intervencija«, na koncu 12. točke se
pika nadomesti s podpičjem ter doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. odredi fotografiranje in snemanje območja kraja
dogodka za vodenje intervencije. Pri tem mora ob začetku
uporabe tehničnih sredstev seznaniti navzoče osebe, da se
intervencija snema. Če okoliščine tega ne dopuščajo, jih mora
seznaniti takoj, ko je to mogoče.«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Fotografije in posnetki iz 13. točke prejšnjega
odstavka, ki vsebujejo osebne podatke, se brišejo ali anonimizirajo takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v 30 dneh od
njihovega nastanka.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Stroške odrejenih ukrepov in zavarovanja odgovornosti za škodo, ki je posledica odrejenih ukrepov iz prvega
odstavka tega člena, krije občina oziroma država ob aktiviranju
državnega načrta zaščite in reševanja.«.
38. člen
V 43. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Stroške intervencije gasilskih enot, nastalih med
intervencijo zunaj območja občine, za katero so ustanovljene,
krije občina, ki je pomoč zahtevala, razen če sporazum med
občinami ne določa drugače.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Stroške intervencij v skladu z drugim odstavkom tega
člena izterja pristojni organ občine.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
39. člen
V 45. členu se v prvem odstavku besedilo »od 300.000
do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.300 do
13.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 500 do 2.500 eurov«.
40. člen
V 46. členu se v prvem odstavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.300 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »850 eurov«.
41. člen
V 47. členu se v prvem odstavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »850 eurov«.
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(4) Občine v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
sprejmejo načrte iz spremenjenega 11. člena zakona in spremenjenega prvega odstavka 36. člena zakona.
43. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-10/22-2/22
Ljubljana, dne 11. marca 2022
EPA 2424-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

772.

Sklep o imenovanju na sodniško mesto
vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
16. marca 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto
vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije
Imenuje se:
Magda TEPPEY na sodniško mesto vrhovne sodnice na
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-05/22-2/6
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2493-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
(uskladitev predpisov)
(1) Vlada v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
uskladi podzakonske akte s tem zakonom, predpiše čas izvoza
posameznih kategorij gasilskih enot iz spremenjenega drugega
odstavka 8. člena zakona in določi gasilski znak iz sedmega
odstavka spremenjenega 36. člena zakona.
(2) Minister v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
predpiše merila in roke ter program iz spremenjenega tretjega odstavka 8. člena zakona in programe iz spremenjenega
31. člena zakona ter v šestih mesecih od uveljavitve tega
zakona uskladi pravila gasilske službe.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi programe iz
spremenjenega 31. člena zakona.

773.

Sklep o imenovanju na sodniško mesto
vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14
– ZUPPJS15, 17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17,
46/20 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji
16. marca 2022 sprejel
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SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto
vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Št.

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

774.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13,
75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15,
17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 16. marca 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

775.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13,
75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15,
17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 16. marca 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja MIHALIČ na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Črnomlju.

2051

Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

776.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13,
75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15,
17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 16. marca 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena ŽNIDARČIČ na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču na Jesenicah.
Št. 700-05/22-7/7
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2586-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

V sodniško funkcijo se izvoli:
mag. Tanja TUŠEK na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Št. 700-05/22-4/7
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2524-VIII

Stran

Št. 700-05/22-5/7
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2536-VIII

Imenuje se:
mag. Aleksandra HOČEVAR VINSKI na sodniško mesto
vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-05/22-3/6
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2494-VIII
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777.

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13,
75/16 in 92/21), prvega odstavka 19. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 – ZUPPJS15,
17/15, 23/17 – ZSSve in 36/19 – ZDT-1C) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl.
US in 111/21) je Državni zbor na seji 16. marca 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Sabina KASTELIC PERŠIN na sodniško mesto okrajne
sodnice na Okrajnem sodišču v Trbovljah.
Št. 700-05/22-8/7
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2588-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Stran
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778.
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Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji

Na podlagi 1. točke drugega odstavka 10. člena Zakona
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list
RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 –
ZŠpo-1) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 16. marca 2022 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji
V Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se za dobo petih let
imenujejo:
– na predlog reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni, in na predlog Nacionalnega
sveta invalidskih organizacij Slovenije:
1. Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije
2. mag. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih
organizacij Slovenije
3. Midhet HUSKIĆ, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije
4. Iztok MRAK, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije
5. Jože OKOREN, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije
6. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, YHD – Društvo za teorijo in kulturo
hendikepa
8. Špela ŠUŠTERŠIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Lojze TOMAŽEVIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
10. Petra ZAJC, Nacionalni svet invalidskih organizacij
Slovenije;
– na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj:
11. mag. Nuška JERMAN;
– na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN;
– na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Miha KUHAR;
– na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v
razvid humanitarnih organizacij:
14. mag. Nataša JAN
15. Gregor KOBAL
16. Dragica SAJKO
17. Nataša SORKO
18. Jožef TIVADAR
19. dr. Janja ZAVRŠNIK
20. Špela ZGONC.
Št. 412-05/21-6/39
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2617-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

Uradni list Republike Slovenije
779.

Sklep o imenovanju članov Sveta
za radiodifuzijo

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl.
US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16,
45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21) ter 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21
– odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 16. marca 2022
sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo
Za člane Sveta za radiodifuzijo se za dobo petih let imenujejo:
Jernej MARKIČ
Ljubomir OBERSKI
Rok Felicijan PRISTOVŠEK
Gorazd ŠKRABAR
dr. Jurij Franc TASIČ
Igor VOVK
Matevž VRHOVŠEK
Mandat začne teči 28. 4. 2022.
Št. 010-02/21-47/45
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2618-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Igor Zorčič
predsednik

MINISTRSTVA
780.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov,
ki se obračunavajo in plačujejo od plač
v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14
– ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 –
ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20,
189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk in
10/22) minister za finance objavlja

POVPREČNO LETNO STOPNJO
davka in prispevkov, ki se obračunavajo
in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2021
znaša 35,50 %.
Št. 007-31/2022
Ljubljana, dne 10. marca 2022
EVA 2022-1611-0004
Mag. Andrej Šircelj
minister
za finance

Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
781.

Sklep o spremembi prodajne cene zlatnikov

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17), petega odstavka 5. člena Zakona o
priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) in Sklepa o
določitvi prodajne cene zbirateljskih kovancev (Uradni list RS,
št. 49/20) je Banka Slovenije, s soglasjem ministra, pristojnega
za finance, sprejela

SKLEP
o spremembi prodajne cene zlatnikov
1. člen
Prodajna cena zlatnikov, izdanih na podlagi:
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob predsedovanju
Evropski uniji (Uradni list RS, št. 102/07 in 8/08);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva
Valentina Vodnika (Uradni list RS, št. 102/07 in 8/08);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici prvega
poleta z motornim letalom na Slovenskem (Uradni list RS,
št. 68/08);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici rojstva
slikarja Zorana Mušiča (Uradni list RS, št. 68/08);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob dogodku "Ljubljana
– svetovna prestolnica knjige" (Uradni list RS, št. 63/09);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Svetovnem prvenstvu v poletih v Planici (Uradni list RS, št. 63/09);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob svetovnem prvenstvu v veslanju na Bledu (Uradni list RS, št. 62/10);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/10);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100-letnici osvojitve
prve olimpijske medalje (Uradni list RS, št. 59/11);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici
kulture – Maribor 2012 (Uradni list RS, št. 59/11);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici velikega tolminskega punta (Uradni list RS, št. 42/12);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 200-letnici rojstva
fotografa Janeza Puharja (Uradni list RS, št. 60/13);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in
glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 500. obletnici prvega slovenskega tiskanega besedila (Uradni list RS,
št. 41/14);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici Rdečega križa na Slovenskem (Uradni list RS, št. 42/15);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici Majniške deklaracije (Uradni list RS, št. 51/16);
– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici konca
1. svetovne vojne (Uradni list RS, št. 42/17);
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– Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini (Uradni list RS, št. 65/18);
in navedenih v spodnji tabeli, se poviša na enotno ceno
420,00 EUR.
Zlatnik – nominalna vrednost 100 EUR Nova prodajna cena
250-letnica rojstva Valentina Vodnika –
420,00 EUR
1. in 2. kovanje (2008)
Predsedovanje Evropski uniji –
420,00 EUR
1. in 2. kovanje (2008)
100-letnica prvega poleta z motornim
420,00 EUR
letalom na Slovenskem (2009)
100-letnica rojstva slikarja
420,00 EUR
Zorana Mušiča (2009)
Ljubljana – svetovna prestolnica knjige
420,00 EUR
(2010)
Svetovno prvenstvo v poletih v Planici
420,00 EUR
(2010)
Svetovno prvenstvo v veslanju
420,00 EUR
na Bledu (2011)
20. obletnica samostojnosti Republike
420,00 EUR
Slovenije (2011)
100. obletnica osvojitve prve olimpijske
420,00 EUR
medalje (2012)
Evropska prestolnica kulture – Maribor
420,00 EUR
(2012)
300. obletnica velikega tolminskega
420,00 EUR
punta (2013)
250-letnica rojstva fotografa
420,00 EUR
Janeza Puharja (2014)
500. obletnica prvega slovenskega
420,00 EUR
tiskanega besedila (2015)
150. obletnica Rdečega križa
420,00 EUR
na Slovenskem (2016)
100. obletnica Majniške deklaracije
420,00 EUR
(2017)
100. obletnica konca 1. svetovne vojne
420,00 EUR
(2018)
100. obletnica priključitve Prekmurja
420,00 EUR
k matični domovini (2019)
Prodajna cena vseh zlatnikov, izdanih po letu 2019, katerih cena je že v osnovi postavljena enako ali višje od s tem
sklepom določene cene, ostane nespremenjena.
2. člen
V prodajni ceni ni vključen strošek morebitnega pošiljanja.
3. člen
V skladu s 4.d točko četrtega odstavka 44. člena Zakona
o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14,
90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22 in 29/22
– ZUOPDCCE) DDV na zlatnike iz tega sklepa ni obračunan.
Obvestilo o spremembi prodajne cene zlatnikov se v skladu z 2. členom Sklepa o določitvi prodajne cene zbirateljskih
kovancev (Uradni list RS, št. 49/20) objavi na spletnih straneh
Banke Slovenije.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0.03.0-14/2022-80
Ljubljana, dne 14. marca 2022
Boštjan Vasle
guverner
Banke Slovenije

Stran
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
782.

Spremembi Statuta Univerze v Ljubljani

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter
na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami
in popravki) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(Uradni list RS, št. 28/00, s spremembami, dopolnitvami in popravki) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 21. 12. 2021
in 28. 1. 2022 ter Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne
16. 12. 2021 in 20. 1. 2022 sprejela

SPREMEMBI STATUTA
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Prilogi 2 k Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS,
št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19,
36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21,
162/21, 163/21 – popr. in 202/21) se v 2.1. točki (»Biotehniška
fakulteta«) drugega poglavja dodajo naslednje dejavnosti:
R 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
naravnih vrednot
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice«.

2. člen
V Prilogi 2 k Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list
RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19,
22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21,
159/21, 162/21, 163/21 – popr. in 202/21) se v 2.17. točki
(»Medicinska fakulteta«) drugega poglavja dodajo naslednje
dejavnosti:
C 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
C 21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav
in pripomočkov
G 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter
medicinskimi potrebščinami in materiali
Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost«.
3. člen
Te spremembi začneta veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Prof. dr. Emil Erjavec
predsednik UO UL

Prof. dr. Gregor Majdič
predsednik Senata UL
rektor UL

Vlada RS je podala soglasje k navedenim dopolnitvam
Priloge k Statutu UL na seji dne 15. 3. 2022.
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771.
772.
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774.
775.
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DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu (ZGas-D)
Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne
sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji
Sklep o imenovanju članov Sveta za radiodifuzijo
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MINISTRSTVA

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki
se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki
Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

781.

Sklep o spremembi prodajne cene zlatnikov
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Spremembi Statuta Univerze v Ljubljani
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