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DRŽAVNI ZBOR
830. Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji 

(PAZU) (ZPAZU)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o Pomurski  

akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU)

Razglašam Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni 
uniji (PAZU) (ZPAZU), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-76
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O POMURSKI AKADEMSKO-ZNANSTVENI UNIJI 

(PAZU) (ZPAZU)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Pomurska akademsko-znanstvena unija (v nadaljnjem 

besedilu: PAZU) je regionalna institucija, ki združuje doktorice 
in doktorje znanosti različnih ved (v nadaljnjem besedilu: dok-
torji znanosti), druge raziskovalke in raziskovalce (v nadaljnjem 
besedilu: raziskovalci) in vrhunske umetnice in umetnike (v 
nadaljnjem besedilu: vrhunski umetniki).

2. člen
(1) PAZU je pravna oseba javnega prava s pravicami, 

obveznostmi in odgovornostjo, kot veljajo za neposredne pro-
računske uporabnike. Posluje po pravilih neposrednega pro-
računskega uporabnika, tega zakona in statuta PAZU. Na 
področju finančnega poslovanja uporablja zakon, ki ureja javne 
finance, na področju zaposlovanja pa zakon, ki ureja javne 
uslužbence, zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, in 
druge predpise, ki veljajo za poslovanje neposrednih proračun-
skih uporabnikov.

(2) Ustanoviteljica PAZU je Republika Slovenija. Ustanovi-
teljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: vlada).

3. člen
Naloge PAZU so prvenstveno namenjene razvoju Po-

murja in so:
1. obravnavanje temeljnih in aplikativnih vprašanj znano-

sti in umetnosti;
2. sodelovanje pri oblikovanju regionalne in nacional-

ne politike znanstvenoraziskovalne dejavnosti, umetniškega 
ustvarjanja in izobraževanja;

3. podajanje ocen, predlogov in mnenja o stanju, razvoju 
in pospeševanju znanosti in umetnosti, organizaciji znanstve-
noraziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja;

4. sodelovanje pri obravnavi splošnih družbenih in gospo-
darskih vprašanj;

5. podpiranje znanstvene, kulturne, izobraževalne in ume-
tnostne dejavnosti v Pomurju in širše;

6. spodbujanje znanstvene, izobraževalne in umetno-
stne dejavnosti pripadnikov madžarske narodne skupnosti v 
Sloveniji;

7. ustvarjanje možnosti za znanstvenoraziskovalno, iz-
obraževalno in umetnostno delo svojih članic in članov (v 
nadaljnjem besedilu: člani);

8. organiziranje izobraževanja in raziskovalnega dela, 
tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi znanstvenorazisko-
valnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za 
razvoj Pomurja;

9. ustanavljanje zavodov na področju izobraževanja, 
znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti v Pomurju;

10. uveljavljanje vloge in vpliva znanosti in umetnosti v 
družbi nasploh in pri obravnavanju gospodarskih vprašanj ter 
razvoja;

11. ocenjevanje in podajanje mnenja o stanju v znanosti, 
raziskovanju in izobraževanju;

12. obravnavanje temeljnih vprašanj inovativnosti in orga-
niziranosti gospodarstva z znanstvenoraziskovalnega vidika;

13. sodelovanje pri oblikovanju raziskovalne, izobraževal-
ne, tehnološke in inovacijske politike;

14. predlaganje ukrepov za dvig inovativnosti, povečanje 
kakovosti raziskovalno-razvojnega dela in za pospeševanje 
prenosa raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo;

15. razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih 
njenega delovanja;

16. druge naloge v skladu s statutom.

4. člen
Za uresničevanje nalog PAZU ustanavlja stalna in obča-

sna telesa, v katera vključuje poleg svojih članov tudi sodelavke 
in sodelavce iz drugih subjektov gospodarske in javne sfere.

5. člen
(1) Statut PAZU določa naloge PAZU v skladu s tem 

zakonom, njeno organizacijo, način dela in upravljanje PAZU.
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(2) Statut PAZU sprejme skupščina PAZU s soglasjem 
vlade.

(3) Skupščina PAZU sprejme tudi druge splošne akte, s 
katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za poslovanje PAZU.

(4) Poslovanje PAZU je javno. Javnost poslovanja PAZU 
je podrobneje urejena v statutu PAZU.

II. ČLANI PAZU

6. člen
(1) V PAZU so lahko imenovani doktorji znanosti, razi-

skovalci in vrhunski umetniki, ki so s svojim delom prispevali 
k razvoju Pomurja. Imenovanje za člana PAZU je družbeno 
priznanje.

(2) PAZU ima častne, redne in izredne člane.
(3) Za častnega člana PAZU je lahko imenovan, kdor je s 

svojim življenjskim znanstvenim, raziskovalnim ali umetniškim 
delom obogatil znanost oziroma umetnost predvsem na sloven-
skem in pomurskem območju.

(4) Za rednega člana PAZU je lahko imenovan doktor zna-
nosti, raziskovalec ali vrhunski umetnik, ki je ustvaril stvaritve 
s področja znanosti in umetnosti, zelo pomembne za Pomurje 
in Slovenijo.

(5) Za izrednega člana PAZU je lahko imenovan doktor 
znanosti, raziskovalec ali vrhunski umetnik, ki je ustvaril po-
membna dela, ki imajo predvsem vpliv na razvoj znanosti in 
umetnosti Pomurja in Slovenije.

(6) Pogoje za imenovanje v članstvo, mandat, postopek 
imenovanja, prenehanje članstva ter pravice in obveznosti 
članov določa statut PAZU.

III. UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA PAZU

7. člen
Organi PAZU so skupščina PAZU, predsedstvo PAZU 

in predsednik PAZU. Predsednik PAZU je hkrati predsednik 
predsedstva PAZU. PAZU ima lahko tudi druge organe, ki se 
določijo s statutom.

8. člen
(1) Predsedstvo PAZU je odgovorno za izvajanje odločitev 

in smernic skupščine PAZU in za pripravo predloga programa 
dela ter finančnega načrta in zaključnega računa.

(2) Člani predsedstva PAZU so predsednik PAZU, trije 
podpredsedniki, generalni sekretar in trije člani. Člane pred-
sedstva PAZU imenuje skupščina PAZU izmed svojih rednih 
članov.

(3) Mandat članov predsedstva PAZU traja štiri leta. Po 
preteku mandata so lahko ponovno imenovani.

(4) Delovanje predsedstva PAZU je podrobneje določeno 
v statutu PAZU.

9. člen
(1) Predsednik PAZU predstavlja in zastopa PAZU ter je 

odgovoren za zakonitost dela PAZU.
(2) Predsednika PAZU imenuje skupščina PAZU z večino 

glasov prisotnih članov, vendar ne manj kot deset članov. Man-
dat predsednika PAZU je 4 leta in je lahko ponovno imenovan.

(3) Predsednik PAZU je za svoje delo odgovoren skup-
ščini PAZU.

10. člen
Skupščina PAZU je organ upravljanja PAZU in jo sesta-

vljajo vsi redni in izredni člani. Pri delu skupščine PAZU lahko 
sodelujejo tudi častni člani PAZU.

11. člen
Skupščina PAZU ima naslednje pristojnosti:
1. obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog 

PAZU;

2. sprejema program dela PAZU;
3. sprejema finančni načrt in zaključni račun PAZU;
4. voli člane PAZU;
5. voli in razrešuje organe PAZU;
6. sprejema statut PAZU;
7. opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut.

12. člen
V statutu PAZU se podrobneje določijo naloge posame-

znih organov, pogoji za sklepčnost in imenovanje ter postopek 
predlaganja za imenovanje posameznih organov PAZU.

13. člen
Posamezniki, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi s PAZU, so 

javni uslužbenci. Zanje se glede delovnih razmerij uporabljajo 
določbe predpisov, ki veljajo za javne uslužbence v državnih 
organih.

IV. SREDSTVA PAZU

14. člen
(1) Finančna sredstva za delovanje PAZU zagotavlja Re-

publika Slovenija iz državnega proračuna na podlagi finančno 
ovrednotenega letnega programa dela, h kateremu da soglasje 
vlada.

(2) Finančna sredstva, ki jih zagotavlja Republika Slove-
nija, so namenjena za izvajanje nalog PAZU iz 3. člena tega 
zakona.

(3) Sredstva lahko PAZU pridobiva tudi iz drugih virov.

15. člen
(1) Nadzor nad pravilnim in smotrnim poslovanjem PAZU 

opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev 

opravljata ministrstvo, pristojno za znanost, in ministrstvo, pri-
stojno za finance.

V. PREHODNA DOLOČBA

16. člen
(1) Ustanovna skupščina PAZU se skliče najpozneje v 

dveh mesecih od dneva začetka veljavnosti tega zakona.
(2) Ustanovno skupščino PAZU skliče Združenje Pomur-

ska akademsko znanstvena unija, ki je bilo ustanovljeno dne 
28. marca 2003 in registrirano pri UE Murska Sobota, v skladu 
z njegovim statutom.

(3) Člani ustanovne skupščine PAZU so vsi člani Zdru-
ženja Pomurske akademsko znanstvene unije, ki se udeležijo 
ustanovne skupščine PAZU, najmanj pa deset članov, ki na 
ustanovni skupščini odločajo z večino glasov.

(4) Ustanovna skupščina PAZU sprejme statut PAZU in 
imenuje predsednika PAZU ter ostale člane predsedstva PAZU.

(5) Člani ustanovne skupščine PAZU postanejo redni 
člani PAZU.

(6) Skupščina PAZU sprejme poslovnik o delu organov 
PAZU v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

VI. KONČNA DOLOČBA

17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 630-04/21-1/20
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2200-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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831. Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o vesoljskih dejavnostih 

(ZVDej)

Razglašam Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej), ki 
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 
16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-78
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O VESOLJSKIH DEJAVNOSTIH (ZVDej)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa pogoje in postopek za izdajo dovoljenja 
za izvajanje vesoljske dejavnosti ter ureja registracijo izstrelje-
nih vesoljskih objektov, obveznosti upravljavca, odgovornost 
za škodo, ki jo povzročijo vesoljski objekti, in nadzor nad izva-
janjem tega zakona.

2. člen
(področje uporabe)

(1) Ta zakon se uporablja za vesoljske dejavnosti, ki se 
izvajajo na območju Republike Slovenije, in vesoljske objekte, 
vpisane v register izstreljenih vesoljskih objektov Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register).

(2) Ta zakon se uporablja tudi za vesoljske dejavnosti, ki 
se izvajajo zunaj območja Republike Slovenije na plovilu ali 
zrakoplovu, registriranem v Republiki Sloveniji, in za vesoljske 
dejavnosti, ki jih izvajajo državljani Republike Slovenije ali 
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.

3. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »vesoljski objekt« je objekt, izstreljen v vesolje, ali 

objekt, namenjen izstrelitvi v vesolje, vključno s posameznimi 
deli tega objekta, ki so združeni ali ločeni od ostalih sestavnih 
delov, ali plovilo izstrelitve in njegovi deli;

2. »vesoljska dejavnost« je izstrelitev vesoljskega objekta 
v vesolje, upravljanje in operativni nadzor nad vesoljskim objek-
tom v vesolju in nadzorovan zaključek upravljanja vesoljskega 
objekta v vesolju oziroma njegova vrnitev na Zemljo, vključno s 
postopki za omejevanje nastanka vesoljskih odpadkov;

3. »vesoljski odpadki« so vesoljski objekti, ki ostanejo v 
vesolju po prenehanju vesoljske dejavnosti ali kot posledica 
vesoljske dejavnosti, ali vesoljski objekti, ki se nenadzorovano 
vrnejo na Zemljo;

4. »plovilo izstrelitve« je nosilna raketa ali drugo namen-
sko plovilo, namenjeno izstrelitvi vesoljskega objekta v vesolje;

5. »upravljavec« je fizična ali pravna oseba, ki izvaja ali 
ima namen izvajati vesoljsko dejavnost;

6. »nizkozemeljska orbita« je orbita z višino med 160 in 
2.000 km;

7. »geostacionarna orbita« je orbita med 35.586 in 35.986 
km nad zemeljskim ekvatorjem;

8. »ITU« je Mednarodna telekomunikacijska zveza.

II. DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE  
VESOLJSKE DEJAVNOSTI

4. člen
(dovoljenje)

(1) Vesoljska dejavnost se izvaja na podlagi dovoljenja, 
ki ga izda ministrstvo, pristojno za tehnologijo (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), na predlog upravljavca.

(2) Ministrstvo izda dovoljenje v roku štirih mesecev od 
dneva, ko je prejelo popoln predlog za izdajo dovoljenja.

(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi vsebino 
predloga iz prvega odstavka tega člena.

5. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)

(1) Dovoljenje se izda, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) upravljavec je strokovno usposobljen, ima tehnično 

znanje s področja vesoljskih in sorodnih tehnologij ter je finanč-
no sposoben za izvajanje vesoljske dejavnosti;

b) vesoljska dejavnost se izvaja v skladu z mednarodnimi 
standardi in smernicami mednarodno priznanih standardizacij-
skih organizacij o varnosti in tehnologiji na področju vesoljskih 
dejavnosti;

c) vesoljska dejavnost ne predstavlja nevarnosti za 
obrambo države, javni red, varnost ljudi ali njihovega premo-
ženja, obveščevalno-varnostno dejavnost države ali varstvo 
pred naravnimi ali drugimi nesrečami ter ne vpliva negativno 
na javno zdravje, okolje in letalstvo;

č) vesoljska dejavnost ni v nasprotju z mednarodnimi 
pogodbami in pravili mednarodnega prava, ki obvezujejo Re-
publiko Slovenijo;

d) za vesoljsko dejavnost se predvideva uporaba fre-
kvenc, ki so na voljo, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja 
upravljanje radijskega spektra, razen v primeru plovila izstre-
litve;

e) vesoljska dejavnost predvideva ukrepe za omejevanje 
nastanka vesoljskih odpadkov v skladu z veljavnimi smernicami 
Združenih narodov za zmanjševanje vesoljskih odpadkov ter za 
omejevanje škodljivih okoljskih učinkov na Zemlji, v vesolju in 
škodljivih sprememb v atmosferi.

(2) Upravljavec v predlogu izkaže izpolnjevanje pogojev 
iz točk a), b), d) in e) prejšnjega odstavka ter priloži oceno 
tveganja glede nevarnosti vesoljske dejavnosti iz točke c) prej-
šnjega odstavka, izdelano na podlagi najsodobnejših splošno 
priznanih strokovnih ugotovitev.

(3) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izobrazbe-
ne, tehnične, finančne, varnostne in okoljske kriterije za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, 
dokazila, ki se priložijo predlogu, in način izdaje dovoljenja.

6. člen
(zavarovanje)

(1) Upravljavec pred izstrelitvijo vesoljskega objekta v ve-
solje sklene zavarovanje za škodo, povzročeno z vesoljsko de-
javnostjo, osebam ali stvarem, najmanj v višini 60.000.000 eu-
rov za škodni dogodek za čas izvajanja vesoljske dejavnosti.

(2) Upravljavec mora dokazilo o zavarovanju iz prejšnje-
ga odstavka predložiti ministrstvu pred dnem, ko bo izvedena 
izstrelitev vesoljskega objekta.

(3) Upravljavec ne sklene zavarovanja, če iz predloga za 
izdajo dovoljenja izhaja, da:

a) je vesoljski objekt brez lastnega pogona, z maso, manj-
šo od 150 kg, ni del konstelacije, je predviden za izstrelitev v 
nizkozemeljsko orbito, ki še ni zasedena, in je izdelan iz materi-
alov, ki zagotavljajo, da ob vstopu v atmosfero v celoti izgori, ali
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b) je vesoljski objekt brez lastnega pogona, z maso, manj-
šo od 150 kg, predviden za izstrelitev v orbite, ki se nahajajo 
nad nizkozemeljsko orbito, in ostaja v orbitah, ki ne posegajo 
v geostacionarno orbito ali v orbite med 19.882 in 20.482 km.

(4) Če iz predloga za izdajo dovoljenja izhaja, da:
a) je vesoljski objekt brez lastnega pogona, z maso, manj-

šo od 150 kg, je del konstelacije največ petih satelitov, je pred-
viden za izstrelitev v nizkozemeljsko orbito, ki še ni zasedena, 
in je izdelan iz takih materialov, ki zagotavljajo, da ob vstopu v 
atmosfero v celoti izgori;

b) je vesoljski objekt z lastnim pogonom, z maso, manjšo 
od 150 kg, ni del konstelacije, je predviden za izstrelitev v 
nizkozemeljsko orbito, ki še ni zasedena, in je izdelan iz takih 
materialov, ki zagotavljajo, da ob vstopu v atmosfero v celoti 
izgori, ali

c) je vesoljski objekt z lastnim pogonom, z maso, manjšo 
od 150 kg, predviden za izstrelitev v orbite, ki se nahajajo nad 
nizkozemeljsko orbito, in ostaja v orbitah, ki ne posegajo v 
geostacionarno orbito, ali v orbite med 19.882 in 20.482 km,
upravljavec sklene zavarovanje za škodo, povzročeno z ve-
soljsko dejavnostjo, za čas izstrelitve vesoljskega objekta in 
obdobje enega leta po izstrelitvi vesoljskega objekta.

(5) Upravljavec ne sklene zavarovanja iz prvega odstavka 
tega člena, če vesoljski objekt v vesolje izstreli pravna oseba, 
katere obstoječe zavarovanje krije odškodninsko odgovornost 
pravne osebe in odškodninsko odgovornost države za škodo, 
povzročeno za celotno vesoljsko dejavnost, najmanj v višini, 
določeni v prvem odstavku tega člena.

7. člen
(ocena)

Ministrstvo na podlagi predloga upravljavca pripravi oce-
no o morebitnem vplivu vesoljske dejavnosti na letalstvo v 
zračnem prostoru Republike Slovenije ter ali gre za vesoljsko 
dejavnost iz tretjega ali četrtega odstavka prejšnjega člena.

8. člen
(pridobitev mnenj)

(1) Na podlagi ocene tveganja iz drugega odstavka 5. čle-
na tega zakona ministrstvo zahteva, da razen v primerih iz 
tretjega in četrtega odstavka 6. člena tega zakona glede iz-
polnjevanja pogojev iz točke c) prvega odstavka 5. člena tega 
zakona podajo mnenje naslednji pristojni organi:

a) ministrstvo, pristojno za obrambo, glede pogoja, da ve-
soljska dejavnost ne predstavlja nevarnosti za obrambo države 
ali varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

b) ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, glede pogoja, 
da vesoljska dejavnost ne predstavlja nevarnosti za javni red, 
varnost ljudi in njihovega premoženja;

c) Slovenska obveščevalno-varnostna agencija glede po-
goja, da vesoljska dejavnost ne predstavlja nevarnosti za ob-
veščevalno-varnostno dejavnost zunaj obrambnega področja;

č) ministrstvo, pristojno za zdravje, glede pogoja, da ve-
soljska dejavnost ne vpliva negativno na javno zdravje;

d) ministrstvo, pristojno za okolje, glede pogoja, da vesolj-
ska dejavnost ne vpliva negativno na okolje.

(2) Glede izpolnjevanja pogoja iz točke č) prvega od-
stavka 5. člena tega zakona lahko poda mnenje ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve.

(3) Če iz ocene iz prejšnjega člena izhaja, da vesoljska 
dejavnost vpliva na letalstvo v zračnem prostoru Republike 
Slovenije, poda mnenje ministrstvo, pristojno za promet. Če 
vesoljska dejavnost vpliva na vojaško letalstvo, predhodno 
pridobi stališče ministrstva, pristojnega za obrambo.

9. člen
(mnenje Evropske vesoljske agencije)

Ministrstvo lahko v postopku presoje izpolnjevanja pogo-
jev iz točk b) in e) prvega odstavka 5. člena tega zakona za 
mnenje zaprosi Evropsko vesoljsko agencijo.

10. člen
(komisija)

(1) Predlog za izdajo dovoljenja obravnava komisija, ki jo 
imenuje minister, pristojen za tehnologijo (v nadaljnjem bese-
dilu: minister).

(2) Komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik 
komisije in dva člana so predstavniki ministrstva, en član je 
predstavnik ministrstva, pristojnega za znanost, en član pa je 
predstavnik ministrstva, povezanega z dejavnostjo vesoljskega 
objekta.

(3) Predsednik in člani komisije pred ocenjevanjem pre-
dloga podajo pisno izjavo o interesni nepovezanosti z upra-
vljavcem ter izjavo, da bodo kot zaupne varovali vse podatke, 
dejstva in okoliščine, s katerimi se bodo seznanili pri opravlja-
nju nalog komisije.

(4) Komisija iz priloženih dokazil in ocene tveganja iz 
drugega odstavka 5. člena tega zakona ter na podlagi mnenj 
iz 8. člena tega zakona in mnenja iz prejšnjega člena oceni 
izkazano izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 5. člena 
tega zakona.

(5) Komisija zaključi delo s pripravo mnenja o izpolnje-
vanju pogojev za pridobitev dovoljenja in ga pošlje ministru.

(6) Organizacijo in način dela komisija določi v svojem 
poslovniku.

11. člen
(izdaja odločbe)

Minister na podlagi mnenja iz petega odstavka prejšnjega 
člena izda dovoljenje ali zavrne predlog upravljavca.

12. člen
(preklic dovoljenja)

(1) Ministrstvo prekliče izdano dovoljenje iz 4. člena tega 
zakona, če ugotovi, da:

a) do izstrelitve ni prišlo v petih letih po izdaji dovoljenja 
zaradi okoliščin, za katere odgovarja upravljavec;

b) predlog za izdajo dovoljenja vsebuje neresnične ali 
pomanjkljive informacije, ki so bistveno vplivale na odločitev o 
izdaji dovoljenja;

c) upravljavec nima sklenjenega zavarovanja iz 6. člena 
tega zakona;

č) upravljavec ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev 
dovoljenja, navedenih v prvem odstavku 5. člena tega zakona;

d) je preklic dovoljenja nujen zaradi uresničevanja med-
narodnih obveznosti Republike Slovenije.

(2) Če je bil vesoljski objekt že izstreljen, lahko ministrstvo 
v odločbi o preklicu dovoljenja od upravljavca zahteva, da:

a) v celoti prenese vesoljsko dejavnost na drugega upra-
vljavca z namenom nadaljevanja aktivnosti v skladu s 13. čle-
nom tega zakona ali

b) izvede ukrepe za prenehanje vesoljske dejavnosti, 
vključno s postopki za omejevanje nastanka vesoljskih odpad-
kov, če je to tehnično izvedljivo.

(3) Pred preklicem dovoljenja lahko ministrstvo upravljav-
cu določi rok za odpravo nepravilnosti iz prvega odstavka tega 
člena. Upravljavec lahko pred iztekom roka z utemeljenimi 
razlogi zaprosi za podaljšanje roka, pri čemer roka za odpravo 
nepravilnosti skupaj ne smeta biti daljša od enega leta.

(4) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni 
mogoče odlašati, ali če upravljavec v roku iz prejšnjega od-
stavka ne odpravi nepravilnosti, ministrstvo prekliče dovoljenje 
z odločbo. Šteje se, da so nujni ukrepi potrebni, če obstaja 
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za 
javno varnost ali za premoženje večje vrednosti.

13. člen
(prenos upravljanja vesoljskega objekta)

(1) Upravljanje vesoljskega objekta, za katerega je bilo 
izdano dovoljenje iz 4. člena tega zakona, se prenese na 
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drugega upravljavca, ki je državljan Republike Slovenije ali 
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, le z dovoljenjem 
ministrstva, če novi upravljavec izpolnjuje pogoje iz točk a) in c) 
prvega odstavka 5. člena tega zakona in če ima upravljavec, na 
katerega se namerava prenesti upravljanje vesoljskega objek-
ta, sklenjeno zavarovanje v skladu s 6. členom tega zakona.

(2) Če gre za prenos upravljanja vesoljskega objekta na 
upravljavca, ki je državljan druge države ali pravna oseba s 
sedežem v drugi državi, ministrstvo soglaša s prenosom pod 
pogojem, da ima Republika Slovenija s to državo sklenjen med-
narodni sporazum glede ureditve odškodninske odgovornosti.

(3) Upravljanje vesoljskega objekta iz upravljavca, ki je 
državljan druge države ali pravna oseba s sedežem v drugi 
državi, se prenese na drugega upravljavca, ki je državljan 
Republike Slovenije ali pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, le z dovoljenjem ministrstva, če so izpolnjeni pogoji 
iz 5. člena tega zakona in če ima upravljavec, na katerega se 
namerava prenesti upravljanje vesoljskega objekta, sklenjeno 
zavarovanje v skladu s 6. členom tega zakona.

III. REGISTER

14. člen
(register)

(1) Ministrstvo vzpostavi in vodi register z namenom zbi-
ranja podatkov o izstreljenih vesoljskih objektih, posredovanja 
podatkov Registru Združenih narodov o v vesolje izstreljenih 
objektih in izvajanju nadzora nad vesoljsko dejavnostjo.

(2) Register je javen in se vodi kot elektronska zbirka 
podatkov o izstreljenih vesoljskih objektih.

(3) Republika Slovenija se šteje za državo registracije, če 
je vesoljski objekt vpisan v register.

(4) V register se vpišejo izstreljeni vesoljski objekti, za 
katere je ministrstvo izdalo dovoljenje, in vesoljski objekti, gle-
de katerih je bil sklenjen mednarodni sporazum glede ureditve 
odškodninske odgovornosti.

(5) Upravljavec posreduje ministrstvu podatke, potrebne 
za vpis v register, v roku 30 dni od dneva izstrelitve oziroma 
prenosa na drugega upravljavca.

(6) V register se vpisujejo naslednji podatki:
a) številka dovoljenja za izvajanje vesoljske dejavnosti;
b) naziv vesoljskega objekta;
c) vrsta vesoljskega objekta;
č) registracijska oznaka vesoljskega objekta Odbora za 

vesoljske raziskave Mednarodnega sveta za znanost in ITU 
frekvenčna alokacija;

d) datum in ozemlje ali kraj izstrelitve ter plovilo izstrelitve;
e) glavni orbitalni podatki:
– obhodni čas,
– inklinacija,
– apogej in
– perigej;
f) namen vesoljskega objekta;
g) podatki o izdani odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc 

(številka, datum in dodeljene frekvence), izdani v skladu z 
zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in podatki o izpi-
su Glavnega mednarodnega frekvenčnega registra o končani 
mednarodni koordinaciji v skladu s pravilnikom, ki ureja radio-
komunikacije ITU;

h) ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča oziroma firma in sedež lastnika vesoljskega objekta ter 
davčna številka;

i) ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča oziroma firma in sedež upravljavca ter davčna številka;

j) status vesoljskega objekta.
(7) Upravljavec ministrstvu v osmih dneh pisno sporoči 

vsako spremembo ali dopolnitev podatkov iz prejšnjega od-
stavka.

(8) Osebni podatki v registru se zbirajo z namenom pre-
verjanja istovetnosti upravljavca vesoljskega objekta, njegovih 

pravic in obveznosti ter lastnika vesoljskega objekta. Osebni 
podatki se hranijo trajno.

(9) Ministrstvo o vpisu v register in spremembi ali dopol-
nitvi vpisanih podatkov nemudoma obvesti Generalni sekre-
tariat Združenih narodov v skladu s Konvencijo o registriranju 
v vesolje lansiranih objektov (Uradni list SFRJ – Mednarodne 
pogodbe, št. 1/79; Uradni list RS, št. 8/18 – akt o notifikaciji 
nasledstva).

(10) Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero 
podrobneje uredi način vodenja registra.

IV. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

15. člen
(obveznost obveščanja)

(1) Upravljavec ministrstvo v osmih dneh pisno obvesti o 
vsakem dogodku ali dejstvu, ki lahko vpliva na veljavnost izda-
nega dovoljenja, in o vsaki spremembi v zvezi z izpolnjevanjem 
pogojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano.

(2) Upravljavec ministrstvo nemudoma pisno ali ustno 
obvesti o obstoju nesreče ali nevarnosti, ki ogroža varnost ljudi, 
okolje, vzdrževanje javnega reda ali nacionalno varnost, ter 
zagotovi primerne ukrepe, da se preprečijo ali v čim večji meri 
omejijo posledice nesreče ali nevarnosti, in o ukrepih pisno 
obvesti ministrstvo.

(3) Upravljavec ministrstvo v osmih dneh pisno obvesti o 
okoliščinah, ki onemogočajo upravljanje ali operativni nadzor 
nad vesoljskim objektom, oziroma o vsaki spremembi ali pre-
nehanju vesoljske dejavnosti.

V. ODGOVORNOST ZA ŠKODO

16. člen
(odgovornost za škodo in pravica države do povrnitve škode)

(1) Upravljavec je objektivno odgovoren za škodo, ki jo 
povzroči vesoljski objekt na Zemlji, plovilu ali zrakoplovu v letu.

(2) Upravljavec je krivdno odgovoren za škodo, ki jo ve-
soljski objekt povzroči v vesolju.

(3) Če Republika Slovenija izplača odškodnino za škodo, 
ki jo je povzročil vesoljski objekt, ima pravico uveljavljati povra-
čilo izplačane odškodnine za škodo od upravljavca.

(4) Pravica Republike Slovenije uveljavljati povračilo iz-
plačane odškodnine za škodo iz prejšnjega odstavka je omeje-
na s skupno zavarovalno vsoto, opredeljeno v prvem odstavku 
6. člena tega zakona. Ta omejitev ne velja, če upravljavec 
škodo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti ali je 
škoda posledica neizpolnjevanja pogojev za izdajo dovoljenja 
iz 5. člena tega zakona ali ravnanja upravljavca v nasprotju s 
tem zakonom.

VI. NADZOR

17. člen
(nadzor nad izvajanjem zakona)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, izvaja ministrstvo.

(2) Upravljavec je dolžan za namene nadzora ministrstvu 
omogočiti dostop do poslovnih prostorov in naprav, namenjenih 
izvajanju dejavnosti, ki je predmet dovoljenja, dovoliti vpogled 
v poslovno dokumentacijo in sporočiti zahtevane informacije.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 2.500 do 250.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
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družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z 
globo od 5.000 do 500.000 eurov, če:

a) izvaja vesoljsko dejavnost brez dovoljenja (prvi odsta-
vek 4. člena);

b) v predlogu namerno navaja neresnične in pomanjkljive 
podatke, ki so podlaga za izdajo dovoljenja iz 5. člena tega 
zakona;

c) ne predloži dokazila o zavarovanju za škodo, povzroče-
no z vesoljsko dejavnostjo, v skladu s 6. členom tega zakona, 
pred izstrelitvijo vesoljskega objekta v vesolje (drugi odstavek 
6. člena);

č) ne izvede ukrepov, določenih v odločbi za preklic dovo-
ljenja (drugi odstavek 12. člena);

d) prenese upravljanje vesoljskega objekta v nasprotju s 
13. členom tega zakona;

e) ne pošlje podatkov, potrebnih za vpis v register, v roku 
iz petega odstavka 14. člena tega zakona;

f) ne sporoči ministrstvu v osmih dneh vsake spremembe 
ali dopolnitve podatkov iz šestega odstavka 14. člena tega 
zakona (sedmi odstavek 14. člena);

g) ne obvesti pisno ministrstva v osmih dneh o vsakem 
dogodku ali dejstvu, ki lahko vpliva na veljavnost izdanega 
dovoljenja, in o vsaki spremembi v zvezi z izpolnjevanjem po-
gojev, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano (prvi odstavek 
15. člena);

h) ne obvesti ministrstva nemudoma pisno ali ustno o 
obstoju nesreče ali nevarnosti, ki ogroža varnost ljudi, okolje, 
vzdrževanje javnega reda in nacionalno varnost, ter ne zagoto-
vi primernih ukrepov, da se preprečijo ali v čim večji meri omeji-
jo posledice nesreče ali nevarnosti (drugi odstavek 15. člena);

i) ne obvesti pisno ministrstva v osmih dneh o okoliščinah, 
ki onemogočajo upravljanje ali operativni nadzor nad vesolj-
skim objektom, oziroma o vsaki spremembi ali prenehanju 
vesoljske dejavnosti (tretji odstavek 15. člena);

j) ne omogoča ministrstvu dostopa do poslovnih prostorov 
in naprav ali vpogleda v poslovno dokumentacijo in ne sporoči 
zahtevanih informacij (drugi odstavek 17. člena).

(2) Z globo od 1.500 do 150.000 eurov se kaznuje sa-
mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 200 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podje-
tnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

(4) Z globo od 100 do 5.000 eurov se kaznuje posame-
znik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

19. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
(izdaja podzakonskega predpisa)

Vlada Republike Slovenije v dveh mesecih od uveljavitve 
tega zakona izda uredbo na podlagi tretjega odstavka 4. člena, 
tretjega odstavka 5. člena in desetega odstavka 14. člena tega 
zakona.

21. člen
(uporaba določb za vesoljske dejavnosti, ki se že izvajajo 

oziroma se bodo začele izvajati v roku dveh mesecev  
po uveljavitvi tega zakona)

(1) Za vesoljske dejavnosti, ki so se začele izvajati pred 
uveljavitvijo tega zakona, in za vesoljske dejavnosti, ki se bodo 
začele izvajati v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona 

in za katere ima upravljavec pred uveljavitvijo tega zakona že 
sklenjeno pogodbo, v kateri je predviden datum izstrelitve ve-
soljskega objekta, se uporabljajo določbe 13., 14., drugega in 
tretjega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, točk 
d), e), h), i) in j) prvega odstavka, drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 18. člena in 19. člena tega zakona.

(2) V register iz 14. člena tega zakona se v primeru ve-
soljskih dejavnosti iz prejšnjega odstavka vpišejo izstreljeni 
vesoljski objekti v roku 30 dni od začetka uporabe tega zakona.

22. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dva meseca 
od uveljavitve tega zakona.

Št. 630-02/21-1/12
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2292-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

832. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o voznikih (ZVoz-1D)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o voznikih (ZVoz-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-71
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O VOZNIKIH (ZVoz-1D)

1. člen
V Zakonu o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 

21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20) se v 14. členu v prvem od-
stavku na koncu 24. točke podpičje nadomesti s piko in črta 
25. točka.

2. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru javna 

agencija:
1. izda poročilo o delu subjekta iz prejšnjega odstavka;
2. izda pisno opozorilo, če ugotovi, da:
– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne izvaja uspo-

sabljanj po predpisanem programu in trajanju programa,
– pooblaščena organizacija ne javi sprememb iz sedmega 

odstavka 45. člena tega zakona ali šola vožnje ne javi spre-
memb iz šestega odstavka 28. člena tega zakona,
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– šola vožnje ne izda izpisnega lista na zahtevo kandidata 
za voznika,

– pooblaščena organizacija na predpisan način ne vodi 
evidence o udeležencih programov izobraževanj in dodatnih 
usposabljanj ali šola vožnje na predpisan način ne vodi ali hrani 
registra kandidatov, evidenčnega kartona vožnje, dnevnega 
razvida vožnje, izpisnega lista ali dnevnika usposabljanja iz 
teorije,

– pooblaščena organizacija ali šola vožnje javne agencije 
ne obvešča o izvajanju usposabljanj v skladu s tem zakonom,

– šola vožnje izvaja teoretični del usposabljanja kandida-
tov za voznika na naslovu učilnice ali praktični del usposablja-
nja kandidatov za voznika na naslovu oziroma lokaciji vadbene 
površine, ki nista vpisani v register šol vožnje.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Na podlagi ugotovitev pri strokovnem nadzoru, obve-
stil inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, javna agen-
cija pooblaščeni organizaciji odvzame pooblastilo ali izbriše 
šolo vožnje iz registra šol vožnje, če ugotovi, da:

– so bila subjektu iz drugega odstavka tega člena izdana 
tri ali več kot tri pisna opozorila v obdobju zadnjih dveh let,

– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne izpolnjuje 
več predpisanih pogojev za izvajanje programov usposabljanj 
po tem zakonu,

– pooblaščena organizacija ali šola vožnje izvaja progra-
me usposabljanj, pa ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za 
izvajanje programov usposabljanj po tem zakonu,

– je pooblaščena organizacija izdala potrdilo o opravlje-
nem programu, vendar programa ni izvedla, ali je šola vožnje v 
evidenčni karton vožnje vpisala zaključen teoretični ali praktični 
del usposabljanja, usposabljanja pa ni izvedla,

– pooblaščena organizacija ali šola vožnje ne vodi evi-
denc, ki jih mora voditi na podlagi tega zakona.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

3. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »lažjih in 

težjih«.

4. člen
V 28. členu se v sedmem in osmem odstavku črta beseda 

»težjih«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki 

se glasi:
»(9) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v naspro-
tju z določbo šestega odstavka tega člena, njuna odgovorna 
oseba pa z globo 200 eurov.«.

5. člen
V 29. členu se v drugem odstavku v 4. točki besedilo 

»poslovni naslov« nadomesti z besedilom »naslov poslovnega 
prostora«.

Za 9. točko se doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. registrske oznake vozil, ki jih šola vožnje uporablja 

za praktični del usposabljanja kandidatov za voznike;«.
Dosedanji 10. in 11. točka postaneta 11. in 12. točka.

6. člen
V 30. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo 

»oseb« doda pika in besedilo »Šola vožnje, ki izvaja teoretični 
del usposabljanja kandidatov za voznike tudi na daljavo, mora 
imeti v učilnici strojno in programsko opremo za izvajanje teo-
retičnega dela usposabljanja kandidatov za voznike na daljavo, 
ki omogoča stalno in sledljivo beleženje prisotnosti kandidatov 
za voznike pri usposabljanju;«.

V 3. točki se besedilo »B1 in C1« nadomesti z besedilom 
»B1, C1 in C1E« in besedilo »B oziroma C« nadomesti z be-
sedilom »B, C oziroma CE«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Šola vožnje mora teoretični in praktični del usposa-
bljanja kandidatov za voznike opravljati na naslovu učilnice 
in naslovu oziroma lokaciji vadbene površine, ki sta vpisani v 
register šol vožnje.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti od-

stavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega«.
Za dosedanjim desetim odstavkom, ki postane enajsti 

odstavek, se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
»(12) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravi teoretični 
del usposabljanja kandidatov za voznike na naslovu učilnice ali 
praktični del usposabljanja kandidatov za voznike na naslovu 
oziroma lokaciji vadbene površine, ki nista vpisani v register šol 
vožnje, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.

7. člen
V 31. členu se v prvem odstavku besedilo »B1 in C1« 

nadomesti z besedilom »B1, C1 in C1E«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v naspro-
tju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega člena, ali uspo-
sablja kandidata, ki ni opremljen v skladu s četrtim odstavkom 
tega člena, njuna odgovorna oseba pa z globo 200 eurov.«.

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 
glasi:

»(6) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v naspro-
tju s prvim odstavkom tega člena, njuna odgovorna oseba pa 
z globo 200 eurov.«.

8. člen
V 37. členu se v drugem odstavku 1. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»1. učilnico, ki omogoča izvedbo programa usposabljanja 

za skupino najmanj 20 udeležencev z ločenimi sanitarnimi 
prostori v neposredni bližini učilnice, in v učilnici strojno in 
programsko opremo za izvajanje teoretičnega dela izobraže-
vanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij 
šol vožnje na daljavo, ki omogoča stalno in sledljivo beleženje 
prisotnosti učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih 
vodij šol vožnje pri izobraževanju;«.

9. člen
V 38. členu se v prvem odstavku na koncu 2. točke pika 

nadomesti z vejico in doda besedilo »ter za čas, za katerega 
je učitelju vožnje odložena izvršitev prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja.«.

10. člen
V 39. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del teoretičnega dela usposabljanja se izve-

de pred dodatnim delom. Za veljaven splošni del teoretičnega 
dela usposabljanja se šteje, če ima oseba veljavno vozniško 
dovoljenje ali če je zaključila splošni del teoretičnega dela 
usposabljanja v šoli vožnje. Za veljaven splošni del teoretične-
ga dela usposabljanja za kategorijo AM se šteje, če se je oseba 
sama usposobila za splošni del teoretičnega dela usposablja-
nja za kategorijo AM.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za veljaven dodatni del teoretičnega dela usposablja-

nja znotraj posamezne alineje iz prejšnjega odstavka se šteje, 
če ima oseba veljavno vozniško dovoljenje ali če je zaključila 
dodatni del teoretičnega dela usposabljanja v šoli vožnje za 
kategorijo, navedeno znotraj posamezne alineje. Za veljaven 
dodatni del teoretičnega dela usposabljanja za kategorijo AM 
se šteje, če se je oseba sama usposobila za dodatni del teore-
tičnega dela usposabljanja za kategorijo AM.«.
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Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Kandidat za voznika mora biti pri splošnem delu 

teoretičnega dela usposabljanja v učilnici šole vožnje ali na 
daljavo prisoten najmanj 12 pedagoških ur, pri dodatnem delu 
teoretičnega dela usposabljanja pa vse pedagoške ure.«.

V desetem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se 
glasi: »Ne glede na prejšnji odstavek se praktični del usposa-
bljanja kandidata za voznika kategorije AM izvede v trajanju 
najmanj pet učnih ur, praktični del usposabljanja kandidata za 
voznika kategorij BE, C1E, CE, D1E, DE in F pa najmanj 16 
učnih ur.«.

V dvanajstem odstavku se prvi stavek spremeni tako, 
da se glasi: »Šola vožnje mora prek spletnega mesta javne 
agencije najmanj dva dni pred začetkom usposabljanja ob-
vestiti javno agencijo o kraju in času izvajanja posameznega 
dela splošnega in dodatnega dela teoretičnega usposabljanja 
kandidatov za voznike.«.

Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, 
ki se glasi:

»(13) Z globo 800 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v predpisanem 
roku ne obvesti javne agencije o kraju in času izvajanja po-
sameznega dela splošnega in dodatnega dela teoretičnega 
usposabljanja kandidatov za voznike, njuna odgovorna oseba 
pa z globo 200 eurov.«.

Za dosedanjim trinajstim odstavkom, ki postane štirinajsti 
odstavek, se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:

»(15) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja program 
usposabljanja kandidatov za voznike in ni vpisana v register šol 
vožnje, njuna odgovorna oseba pa z globo 800 eurov.«.

11. člen
V 40. členu se v četrtem odstavku prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Pred začetkom praktičnega dela usposa-
bljanja mora kandidat za voznika zaključiti teoretični del uspo-
sabljanja v šoli vožnje ali se samostojno usposobiti iz teoretič-
nega dela za kategorijo AM in uspešno opraviti teoretični del 
vozniškega izpita, kar mora javna agencija vpisati v evidenčni 
karton vožnje kandidata za voznika.«.

V šestem odstavku se besedilo »drugega ali tretjega« 
nadomesti z besedilom »drugega, tretjega ali četrtega«.

12. člen
V 43. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(pogoji, ki jih mora med usposabljanjem kandidata za voznika 
na cesti izpolnjevati učitelj vožnje)«.

13. člen
V 44. členu se v prvem odstavku v 3. točki beseda »uspo-

sabljanju« nadomesti z besedilom »poteku praktičnega dela 
usposabljanja«.

V 4. točki se besedilo »podatke o poteku usposabljanja« 
nadomesti z besedilom »predpisane podatke o poteku teore-
tičnega dela usposabljanja kandidata«.

V drugem odstavku se v prvi alineji beseda »petega« 
nadomesti z besedo »šestega«.

Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– enaindvajsetega odstavka 62. člena tega zakona želijo 

vpisati kodo administrativne omejitve;«.
V dosedanji drugi alineji, ki postane tretja alineja, se be-

seda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
Dosedanja tretja alineja postane četrta alineja.

14. člen
V 45. členu se v devetem odstavku v prvem stavku za 

besedo »mesta« doda besedilo »javne agencije«.
V enajstem odstavku se besedilo »ne vodi ali ne vodi pra-

vilno« nadomesti z besedilom »na predpisan način ne vodi«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Z globo 2.000 eurov se za prekršek kaznuje prav-

na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne izvaja 

programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, pro-
grama dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali programa 
izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev progra-
mov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno 
vožnjo v skladu s predpisi, njuna odgovorna oseba pa z globo 
800 eurov.«.

Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, 
ki se glasi:

»(13) Z globo 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki izvaja programe 
usposabljanj ali izobraževanja brez pooblastila, njuna odgovor-
na oseba pa z globo 800 eurov.«.

15. člen
V 49. členu se v prvem odstavku na koncu 2. točke pika 

nadomesti z vejico in doda besedilo »ter za čas, za katerega 
je osebi odložena izvršitev prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja.«.

16. člen
V 50. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(3) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo 

se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja 
enkrat v dveh letih od dneva, ko je bil pravnomočno kaznovan 
za prekršek, za katerega so mu bile pravnomočno izrečene 
in izvršene najmanj štiri kazenske točke in mu do dneva, ko 
opravi program, ni bilo pravnomočno izrečenih in izvršenih več 
kot 17 kazenskih točk oziroma vozniku začetniku več kot šest 
kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi 
prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. Imetniku 
veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil programa 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, se z dnem, ko pre-
dloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazen-
skih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem programu 
dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, iz skupne evidence 
kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno 
izrečene in izvršene kazenske točke, pri čemer se mu izbrišejo 
zadnje štiri pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke.

(4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri 
pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi 
prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih. Kazenske 
točke na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so 
bile štiri kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v 
cestnem prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi udeležbe 
v ustreznem rehabilitacijskem programu zaradi prekrška vožnje 
pod vplivom alkohola iz 53. člena tega zakona ali zaradi opra-
vljenega zdravstvenega pregleda s svetovanjem iz 82. člena 
tega zakona.«.

17. člen
V 53. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, 

da se glasita:
»(3) Ustreznega rehabilitacijskega programa iz prvega 

odstavka tega člena, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdra-
vstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdra-
vstvenega pregleda, se lahko udeleži imetnik veljavnega voz-
niškega dovoljenja enkrat v dveh letih od dneva, ko je bil prvič 
pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom 
alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 
0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi 
ali več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola 
v litru izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovo-
ljenja, ki se je udeležil rehabilitacijskega programa, se z dnem, 
ko predloži organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence 
kazenskih točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem 
rehabilitacijskem programu in zdravniško spričevalo o opravlje-
nem kontrolnem zdravstvenem pregledu, iz skupne evidence 
kazenskih točk v cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno 
izrečene in izvršene kazenske točke.
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(4) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri 
pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi 
prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih, če ni prese-
ženih 17 kazenskih točk. Kazenske točke na podlagi prejšnjega 
odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri kazenske točke iz 
skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu v zadnjih 
dveh letih izbrisane zaradi opravljenega programa dodatnega 
usposabljanja za varno vožnjo iz tretjega odstavka 50. člena 
tega zakona ali zaradi opravljenega zdravstvenega pregleda s 
svetovanjem iz 82. člena tega zakona.«.

18. člen
V 55. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(pogoji za vožnjo koles, lahkih motornih vozil in mopedov, 
katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h)«.

V petem odstavku se beseda »Moped« nadomesti z be-
sedilom »Lahko motorno vozilo in moped«.

V šestem odstavku se za besedo »kolo« doda vejica in 
besedilo »lahko motorno vozilo«.

19. člen
Za poglavjem »IX. VOZNIŠKO DOVOLJENJE« se doda 

nov 58.b člen, ki se glasi:

»58.b člen
(vozniško dovoljenje)

Vozniško dovoljenje je javna listina, s katero imetnik do-
kazuje pravico do vožnje motornega vozila določene vrste ali 
kategorije in identiteto, ter vsebuje naslednje podatke:

1. priimek in ime imetnika vozniškega dovoljenja,
2. rojstni datum in rojstni kraj imetnika vozniškega dovo-

ljenja,
3. datum izdaje vozniškega dovoljenja in datum veljavno-

sti obrazca vozniškega dovoljenja,
4. pristojni organ, ki je izdal vozniško dovoljenje,
5. EMŠO imetnika vozniškega dovoljenja in številko re-

gistra,
6. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja,
7. fotografijo imetnika vozniškega dovoljenja,
8. lastnoročni podpis imetnika vozniškega dovoljenja,
9. naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča ime-

tnika vozniškega dovoljenja,
10. kategorije vozil in nacionalne kategorije vozil, ki jih 

imetnik vozniškega dovoljenja sme voziti,
11. datum prve izdaje in datum izteka veljavnosti za vsako 

kategorijo,
12. dodatne omejitve oziroma informacije, ki se vpisujejo 

v obliki kode ali podkode,
13. druge povezane podatke, pomembne za upravljanje 

vozniškega dovoljenja, ter
14. druge povezane podatke, pomembne za upravljanje 

vozniškega dovoljenja, oziroma podatke, povezane s prometno 
varnostjo.«.

20. člen
V 59. členu se v prvem odstavku v prvem stavku črta 

besedilo »(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ)«, za prvim 
stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vloga za izda-
jo vozniškega dovoljenja se vloži osebno pri upravni enoti.«, 
dosedanji drugi stavek pa postane tretji stavek.

V četrtem odstavku se za besedilom »desetih let« doda 
vejica in besedilo »vendar največ do dopolnjene starosti 70 let«.

V petem odstavku se za besedilom »petih let« doda vejica 
in besedilo »vendar največ do dopolnjene starosti 65 let«.

21. člen
V 60. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»(4) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kate-

gorije A1 se sme izdati tudi osebi, ki poleg pogojev iz prvega 
odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:

1. ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih 
vozil kategorije B,

2. ni voznik začetnik,
3. je uspešno opravila teoretični del vozniškega izpita za 

kategorijo A1,
4. je v šoli vožnje opravila praktični del usposabljanja 

kandidatov za voznike kategorije A1 v trajanju najmanj sedem 
učnih ur,

5. je uspešno opravila praktični del vozniškega izpita vozil 
kategorije A1.«.

Dosedanji četrti do dvanajsti odstavek postanejo peti do 
trinajsti odstavek.

22. člen
V 62. členu se za dvajsetim odstavkom doda nov enain-

dvajseti odstavek, ki se glasi:
»(21) Imetniki veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo 

vozil kategorije B, ki niso vozniki začetniki, smejo v Republiki 
Sloveniji voziti tudi motorna kolesa kategorije A1, če v šoli 
vožnje opravijo praktični del usposabljanja za vožnjo motor-
nega kolesa kategorije A1 v trajanju najmanj šest učnih ur, kar 
dokažejo z evidenčnim kartonom vožnje, in imajo v vozniškem 
dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih 
vozil.«.

Dosedanji enaindvajseti do triindvajseti odstavek posta-
nejo dvaindvajseti do štiriindvajseti odstavek.

23. člen
V 63. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki ima 

dovoljenje za vožnjo motornih vozil, vendar mu je ta pravica 
na podlagi veljavnega dokončnega zdravniškega spričevala 
o opravljenem zdravstvenem pregledu oziroma kontrolnem 
zdravstvenem pregledu omejena na določen čas ali le za 
posamezno ali posamezne kategorije, se izda novo vozniško 
dovoljenje.«.

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-
vek, ki se glasita:

»(4) Upravna enota, ki prejme zdravniško spričevalo iz 
prejšnjega odstavka, o tem obvesti imetnika veljavnega vozni-
škega dovoljenja in mu hkrati določi rok, v katerem mora uskla-
diti veljavnost vozniškega dovoljenja z veljavnim dokončnim 
zdravniškim spričevalom. Uskladitev se izvede na način, da 
imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja upravni enoti odda 
veljavno vozniško dovoljenje, upravna enota pa mu izda novo 
vozniško dovoljenje.

(5) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja iz prejšnje-
ga odstavka, ki vozniškega dovoljenja do določenega roka ne 
uskladi z veljavnim dokončnim zdravniškim spričevalom, na 
podlagi katerega mu je pravica do vožnje motornih vozil ome-
jena na določen čas ali le za posamezno ali posamezne kate-
gorije, upravna enota z odločbo omeji veljavnost vozniškega 
dovoljenja na določen čas ali le za posamezno ali posamezne 
kategorije, kar izhaja iz veljavnega dokončnega zdravniškega 
spričevala. Po poteku roka, s katerim je omejena veljavnost 
vozniškega dovoljenja, mora imetnik vozniškega dovoljenja 
upravni enoti oddati vozniško dovoljenje.«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta-
vek, se za besedo »prvega« doda besedilo »in petega«.

24. člen
V 65. členu se v tretjem odstavku 7. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»7. serijsko številko izdanega vozniškega dovoljenja,«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti do deveti odstavek postanejo četrti do 

osmi odstavek.

25. člen
V 67. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
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»(2) Ne glede na prejšnji odstavek zahteve za zamenjavo 
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, ne more vložiti imetnik 
veljavnega vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, če se mu 
v zvezi z vozniškim dovoljenjem, ki ga želi zamenjati, izvršuje 
sankcija prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na 
ozemlju Republike Slovenije, ali mu je izvršitev navedene sank-
cije odložena, ali mu je izrečena sankcija prepovedi uporabe 
tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije. 
Enako velja za zamenjavo vozniškega dovoljenja, izdanega v 
drugi državi članici Evropske unije, Liechtensteinu, Norveški 
ali Islandiji.«.

Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odsta-
vek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, 
ki je že opravljal praktični del vozniškega izpita za zamenjavo 
vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini, katerega veljavnost 
je potekla pred naslednjim opravljanjem praktičnega dela vo-
zniškega izpita, se izda slovensko vozniško dovoljenje le, če 
ponovno opravi teoretični in praktični del vozniškega izpita za 
tiste kategorije vozil, ki jih sme voziti z vozniških dovoljenjem, 
izdanim v tujini, in izpolnjuje druge s tem zakonom določene 
pogoje za vožnjo motornih vozil.«.

Dosedanji tretji do dvanajsti odstavek postanejo peti do 
štirinajsti odstavek.

26. člen
V 69. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi 

odstavek, ki se glasi:
»(7) Organizacija, ki izdaja mednarodna vozniška dovolje-

nja, lahko za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o 
imetnikih vozniških dovoljenj in veljavnosti vozniških dovoljenj 
pri izvajanju nalog, določenih v tem členu, pridobiva podatke 
za ta namen tudi iz evidence o vozniških dovoljenjih, in sicer z 
računalniško povezavo med informacijskimi sistemi za namen 
izvajanja te naloge in z možnostjo neposrednega elektronskega 
dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.«.

27. člen
V 70. členu se v prvem odstavku v 8. točki beseda »za-

znamke« nadomesti z besedo »podatke«.
9., 10. in 11. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»9. podatke o omejitvi in odvzemu vozniškega dovoljenja 

zaradi zdravstvene nezmožnosti za vožnjo motornih vozil;
10. podatek o začasno odvzetem vozniškem dovoljenju 

oziroma tujem vozniškem dovoljenju, podatek o prepovedi 
nadaljnje vožnje brez odvzema vozniškega dovoljenja oziroma 
tujega vozniškega dovoljenja, podatek o izrečenem prenehanju 
veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma izrečeni prepovedi 
uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike 
Slovenije, podatek o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti 
vozniškega dovoljenja oziroma odložitvi izvršitve prepovedi 
uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike 
Slovenije, podatek o izvršitvi prenehanja veljavnosti vozniškega 
dovoljenja oziroma izvršitvi prepovedi uporabe tujega vozniške-
ga dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije, vse po zakonu, 
ki ureja prekrške;

11. podatek o prepovedi vožnje motornega vozila in od-
vzemu vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja izvrševanje 
kazenskih sankcij, in podatek o začasnem odvzemu vozniške-
ga dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja za čas 
trajanja kazenskega postopka in podatek o začasnem odvzemu 
vozniškega dovoljenja oziroma tujega vozniškega dovoljenja po 
zakonu, ki ureja kazenski postopek;«.

V drugem odstavku se v prvem stavku za besedo »pro-
met« doda vejica in besedilo »v obliki informatizirane zbirke« 
ter v drugem stavku za besedo »zakona« doda vejica in bese-
dilo »ali drugih zakonov v zvezi z vozniškimi dovoljenji«.

Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti 
odstavek, ki se glasijo:

»(4) Evidenca o vozniških dovoljenjih se za namen prido-
bivanja točnih in ažurnih podatkov o usposobljenosti voznikov 

za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem 
prometu iz 16. točke prvega odstavka tega člena informacijsko 
poveže z evidenco voznikov, določeno v zakonu, ki ureja prevo-
ze v cestnem prometu, kjer se kot povezovalni znak uporablja 
EMŠO.

(5) Ministrstvo, pristojno za promet, in upravna enota 
lahko za namen pridobivanja točnih in ažurnih podatkov o sku-
pnem številu izrečenih in vpisanih kazenskih točk kandidata za 
voznika in spremljevalca, pri izvajanju nalog iz 2. točke prvega 
in drugega odstavka 57. člena tega zakona, pridobita podatke 
za ta namen tudi iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem 
prometu, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in sicer 
z računalniško povezavo med informacijskimi sistemi za namen 
izvajanja te naloge ter možnostjo neposrednega elektronskega 
dostopa do teh podatkov z uporabo ustrezne tehnologije.

(6) Zaradi zagotovitve varnosti cestnega prometa so na 
državnem portalu eUprava dostopni podatki o vozniških dovo-
ljenjih, in sicer:

– ime organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– serijska številka izdanega vozniškega dovoljenja,
– datum izdaje in datum veljavnosti vozniškega dovolje-

nja,
– veljavnost posameznih kategorij vozniškega dovoljenja,
– status vozniškega dovoljenja in kategorij.«.

28. člen
V 72. členu se v tretjem odstavku v drugem stavku za 

besedilom »zaključili teoretični del usposabljanja« doda be-
sedilo »ali so se samostojno usposobili iz teoretičnega dela 
usposabljanja«.

29. člen
V 74. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo 

»Za vodenje predpisane izpitne dokumentacije se lahko pri 
opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita uporabljajo tudi 
tehnična sredstva, ki omogočajo samodejno pridobivanje in za-
pisovanje podatkov o njegovem poteku, kot so podatki o relaciji 
praktičnega dela vozniškega izpita, času začetka in konca vo-
zniškega izpita ter kraju in času dogodkov, ki jih na vozniškem 
izpitu beleži ocenjevalec na vozniškem izpitu.«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedilom 
»opravljanja vozniškega izpita« doda besedilo »pri javni agen-
ciji zahteva vpogled v izpitno dokumentacijo in« ter na koncu 
odstavka doda besedilo »Kandidat za voznika do dokončne 
odločitve o ugovoru ne sme ponovno opravljati vozniškega 
izpita.«.

30. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:

»75. člen
(ocenjevalci na vozniškem izpitu)

(1) Kandidata za voznika, ki opravlja praktični del vozni-
škega izpita za kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, 
CE ali F, ocenjuje najmanj en ocenjevalec na vozniškem izpitu, 
za kategorije D1, D1E, D ali DE pa ga ocenjujeta najmanj dva 
ocenjevalca na vozniškem izpitu.

(2) Ocenjevalci na vozniškem izpitu morajo imeti najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študij-
skem programu prve stopnje.

(3) Ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorijo B je 
lahko oseba, ki:

1. ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj osem let;
2. je stara najmanj 26 let;
3. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na 

vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za 
namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporablja-
jo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona.

(4) Ocenjevalec na vozniškem izpitu za kategorije A, C, 
CE, D in DE je lahko oseba, ki:
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1. ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih 
vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike, ali ena-
kovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno kvalifikacijo;

2. je bila najmanj tri leta ocenjevalec na vozniškem izpitu 
za kategorijo B ali ima najmanj šest let vozniških izkušenj za 
kategorijo, za katero opravlja preizkus usposobljenosti, ali ima 
teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza 
višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega 
dovoljenja za kategorijo, za katero opravlja preizkus usposo-
bljenosti;

3. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu ali ji je bila priznana poklicna kvalifikacija; za 
namen priznavanja poklicne kvalifikacije se smiselno uporablja-
jo določbe 33., 34. in 35. člena tega zakona.

(5) Ocenjevalec na vozniškem izpitu ne sme biti oseba, ki 
usposablja kandidate za voznike.

(6) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za 
kategorijo B lahko opravlja oseba, ki:

1. ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije B,
2. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandida-

tov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje.
(7) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozni-

škem izpitu za kategorijo B lahko opravlja oseba, ki:
1. izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 

tega člena;
2. ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandida-

tov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje;
3. je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na 

vozniškem izpitu kategorije B.
(8) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti 

kategorije B velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu ka-
tegorij B1 in G ter kategorije F, če ima oseba veljavno vozniško 
dovoljenje te kategorije.

(9) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu za 
kategorije A, C, CE, D in DE lahko opravlja oseba, ki:

1. ima veljavno vozniško dovoljenje kategorije, za katero 
opravlja usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu,

2. je opravila preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu za kategorijo B,

3. ima najmanj eno leto izkušenj pri usposabljanju kandi-
datov za voznike ali voznikov kot učitelj vožnje za kategorijo, 
za katero opravlja usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem 
izpitu, ali je najmanj eno leto opravljala delo ocenjevalca na 
vozniškem izpitu za kategorijo B.

(10) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na voz-
niškem izpitu za kategorije A, C, CE, D in DE lahko opravlja 
oseba, ki:

1. izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 
tega člena;

2. je opravila program usposabljanja za ocenjevanje na 
vozniškem izpitu kategorij A, C, CE, D in DE.

(11) Uspešno opravljen preizkus usposobljenosti kate-
gorije:

– A velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kategorij 
AM, A1 in A2;

– C velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-
gorije C1;

– CE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-
gorij BE in C1E;

– D velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-
gorije D1;

– DE velja tudi za ocenjevanje na vozniškem izpitu kate-
gorije D1E.

(12) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozni-
škem izpitu iz 3. točke tretjega odstavka in 3. točke četrtega 
odstavka tega člena se opravlja pred komisijo, ki jo imenuje 
direktor javne agencije.

(13) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja tudi redni 
strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu. Vsak 
ocenjevalec na vozniškem izpitu mora biti nadzorovan najmanj 
enkrat letno, najmanj vsakih pet let pa mora biti nadzorovan pri 
vodenju vozniških izpitov.

(14) Usposabljanje za ocenjevanje na vozniškem izpitu in 
dodatno usposabljanje ocenjevalcev na vozniškem izpitu izvaja 
javna agencija.

(15) Ocenjevalci na vozniškem izpitu morajo v obdobju 
dveh let opraviti najmanj štiridnevno redno dodatno usposa-
bljanje za pridobivanje novega znanja ter za ohranjanje in 
obnavljanje znanja in ocenjevalnih spretnosti, v petih letih pa 
najmanj petdnevno usposabljanje za razvijanje in ohranjanje 
potrebnih praktičnih vozniških spretnosti.

(16) Ocenjevalec na vozniškem izpitu, ki v dveh letih ni 
ocenjeval vozniških izpitov za posamezno kategorijo, mora 
pred ponovnim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo 
obnoviti ocenjevalne spretnosti.

(17) Ocenjevalca na vozniškem izpitu, za katerega je bilo 
pri opravljanju dela ugotovljeno, da dela resne strokovne na-
pake, na predlog komisije iz dvanajstega odstavka tega člena 
javna agencija napoti na ponovno usposabljanje in preizkus 
usposobljenosti. Kot resna strokovna napaka se šteje ocenje-
vanje vozniškega izpita, ki ni v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje.

(18) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih usposa-
bljanjih za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki vsebuje nasle-
dnje podatke:

1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum in kraj rojstva,
4. kategorijo, za katero je oseba opravila usposabljanje 

za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
5. datum opravljenega usposabljanja za ocenjevanje na 

vozniškem izpitu,
6. številko potrdila o opravljenem usposabljanju za oce-

njevanje na vozniškem izpitu.
(19) Javna agencija vodi evidenco o opravljenih preiz-

kusih usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu, ki 
vsebuje naslednje podatke:

1. osebno ime,
2. EMŠO,
3. datum in kraj rojstva,
4. kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus uspo-

sobljenosti,
5. datum opravljanja preizkusa usposobljenosti,
6. številko potrdila o opravljenem preizkusu usposoblje-

nosti.«.

31. člen
V 82. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(4) Imetniku vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil 

zdravstvenega pregleda s svetovanjem, se z dnem, ko predloži 
organu, pristojnemu za vodenje skupne evidence kazenskih 
točk v cestnem prometu, potrdilo o opravljenem zdravstvenem 
pregledu s svetovanjem, iz skupne evidence kazenskih točk v 
cestnem prometu izbrišejo štiri pravnomočno izrečene in izvr-
šene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, 
pri čemer se mu izbrišejo zadnje štiri pravnomočno izrečene in 
izvršene kazenske točke. Navedeno ne velja za imetnika voz-
niškega dovoljenja, ki je presegel mejne vrednosti, določene v 
drugem oziroma tretjem odstavku tega člena.

(5) Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri 
pravnomočno izrečene in izvršene kazenske točke na podlagi 
prejšnjega odstavka izbrišejo le enkrat v dveh letih, če mu ni 
bilo izrečenih in izvršenih več kot 17 kazenskih točk oziroma 
vozniku začetniku več kot šest kazenskih točk. Kazenske točke 
na podlagi prejšnjega odstavka se ne izbrišejo, če so bile štiri 
kazenske točke iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem 
prometu v zadnjih dveh letih izbrisane zaradi opravljenega 
programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo iz tretjega 
odstavka 50. člena tega zakona ali zaradi udeležbe v ustre-
znem rehabilitacijskem programu zaradi prekrška vožnje pod 
vplivom alkohola iz 53. člena tega zakona.«.
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32. člen
V 88. členu se v drugem odstavku število »30« nadomesti 

s številom »60«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta-

vek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena sme kandidat 

za voznika ali imetnik vozniškega dovoljenja predčasno opra-
viti ponovni zdravstveni pregled več kot 60 dni pred potekom 
obdobja omejitve le v primeru izbrisa kode omejitev zaradi 
zdravstvenih razlogov.

(5) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega do-
voljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega 
vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo mo-
tornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega 
dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne 
in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pri 
pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.«.

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.

33. člen
V 89. členu se v drugem odstavku število »30« nadomesti 

s številom »60«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 

glasi:
»(4) Če je kandidat za voznika ali imetnik vozniškega 

dovoljenja telesno in duševno nezmožen za vožnjo motornega 
vozila ali začasno telesno in duševno nezmožen za vožnjo mo-
tornega vozila, mora kandidat za voznika ali imetnik vozniškega 
dovoljenja ponovni zdravstveni pregled za ugotovitev telesne 
in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila opraviti pred 
posebno zdravstveno komisijo.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(nacionalni program varnosti cestnega prometa  

za obdobje od leta 2023 do 2030)
Ne glede na določbo prvega odstavka 3. člena zakona se 

naslednji nacionalni program varnosti cestnega prometa določi 
za obdobje od leta 2023 do 2030.

35. člen
(rok za vzpostavitev informacijske povezave za elektronski 

dostop do podatkov o številu kazenskih točk iz skupne 
evidence kazenskih točk v cestnem prometu)

Vzpostavitev informacijskega povezovanja za elektronski 
dostop evidence o vozniških dovoljenjih do skupne evidence 
kazenskih točk v cestnem prometu iz novega petega odstavka 
70. člena zakona se zagotovi v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona.

36. člen
(podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja imetnikom 
vozniškega dovoljenja, ki so opravili zdravstveni pregled  

za izbris omejitev zaradi zdravstvenih razlogov)
Imetnik vozniškega dovoljenja, ki je pred uveljavitvijo 

tega zakona opravil zdravstveni pregled za izbris kode ome-
jitev zaradi zdravstvenih razlogov, iz katerega izhaja, da je 
imetnik vozniškega dovoljenja telesno in duševno zmožen 
za vožnjo motornega vozila določene kategorije brez omeji-
tev, lahko prvo naslednje podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja opravi brez predložitve zdravniškega spričevala 
o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornega vozila 
določene kategorije, če veljavnost vozniškega dovoljenja, na 
podlagi zdravniškega spričevala o opravljenem zdravstvenem 
pregledu za izbris kode omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, 
še ni bila podaljšana.

37. člen
(dokončanje postopkov)

Upravni postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
končajo v skladu s tem zakonom.

38. člen
(začetek uporabe)

(1) Določbi spremenjene 1. točke prvega odstavka 
30. člena in spremenjene 1. točke drugega odstavka 37. člena 
zakona v zvezi z usposabljanjem na daljavo se začneta upora-
bljati eno leto od uveljavitve tega zakona.

(2) Določbe spremenjenih četrtega in šestega odstavka 
39. člena, novega četrtega odstavka 60. člena, novega ena-
indvajsetega odstavka 62. člena in novega četrtega odstavka 
67. člena zakona se začnejo uporabljati 1. junija 2022, določba 
spremenjenega tretjega odstavka 74. člena zakona pa 1. ja-
nuarja 2023.

(3) Do začetka uporabe spremenjenih določb zakona iz 
prvega in drugega odstavka tega člena, se uporablja dosedanja 
ureditev.

39. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 326-07/21-63/15
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2386-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

833. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni 
za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev 
v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 
(ZPPZV91-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-73
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O POSEBNIH PRAVICAH ŽRTEV V VOJNI  
ZA SLOVENIJO 1991 (ZPPZV91-B)

1. člen
V Zakonu o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 

1991 (Uradni list RS, št. 49/97, 114/06 – ZUTPG in 159/21) se v 
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1. členu v prvem odstavku za besedilom »družinskim članom« 
doda besedilo »ter družinskim članom civilnih oseb, ki so umrle, 
bile ubite ali pogrešane zaradi nasilnih dejanj ali prisilnih ukre-
pov JLA ali organov za notranje zadeve dotedanje SFRJ v času 
od 24. maja 1991 do 18. oktobra 1991 in so imele v tem času 
stalno prebivališče na območju današnje Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: civilne žrtve)«.

2. člen
V 2. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odsta-

vek, ki se glasi:
»Upravičenci do pavšalne odškodnine so tudi družin-

ski člani civilnih žrtev. Med družinske člane civilnih žrtev 
se štejejo otroci, ne glede na njihovo starost v času smrti 
starša, starši in zakonci oziroma zunajzakonski partnerji, ki 
niso sklenili nove zakonske zveze oziroma zunajzakonske 
skupnosti. Vsaj tri leta trajajoča življenjska skupnost, ki je po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena 
z zakonsko zvezo, ima po tem zakonu enake pravne posledi-
ce kot zakonska zveza. Če je oseba s statusom upravičenca 
do odškodnine umrla, pripada pavšalna odškodnina njenim 
dedičem prvega dednega reda po predpisih, ki urejajo de-
dovanje.«.

3. člen
V 3.a členu se v prvem odstavku za besedilom »tega za-

kona« doda besedilo »in starši civilnih žrtev ter zakonci civilnih 
žrtev oziroma zunajzakonski partnerji civilnih žrtev, ki niso skle-
nili nove zakonske zveze oziroma zunajzakonske skupnosti«.

V drugem odstavku se za besedilom »tega zakona« doda 
besedilo »in otroci civilnih žrtev«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»Osebi iz petega odstavka 2. člena tega zakona se pa-
všalna odškodnina iz prvega in drugega odstavka tega člena 
zmanjša za morebitno že prejeto odškodnino, prejeto na pod-
lagi drugega zakona oziroma iz naslova izvensodne poravna-
ve.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
Zahtevo za priznanje pavšalne odškodnine na podlagi 

zakona lahko vložijo upravičenci iz novega petega odstavka 
2. člena zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 545-07/22-1/10
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2437-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

834. Zakon o spremembi Zakona o varstvu 
pred požarom (ZVPoz-E)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona  

o varstvu pred požarom (ZVPoz-E)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred 
požarom (ZVPoz-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-72
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O VARSTVU  

PRED POŽAROM (ZVPoz-E)

1. člen
V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 
189/20 – ZFRO) se v 58. členu v tretjem odstavku število »70« 
nadomesti s številom »50«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 213-10/22-1/13
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2423-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

835. Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih 
kovancih (ZPK-1A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi  

Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1A)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih 
kovancih (ZPK-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-70
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O PRILOŽNOSTNIH 

KOVANCIH (ZPK-1A)

1. člen
V Zakonu o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, 

št. 53/07) se v 5. členu v tretjem odstavku beseda »dveh« 
nadomesti z besedo »desetih«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 450-05/21-7/13
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2309-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

836. Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ-S)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi  
Zakona o zdravstvenem varstvu  

in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-69
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA  

O ZDRAVSTVENEM VARSTVU  
IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU  

(ZZVZZ-S)

1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-

rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 
– ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 
– ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 
– ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – 
ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk in 15/22) se v 31. členu 
sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Nadomestilo ne more biti manjše od 60 % minimalne 
plače, ki je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo. Ne 
glede na prejšnji stavek je za zavarovanca, katerega osnova 
za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, najnižje 
nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je zavarovan. 
Nadomestilo ne more biti višje od plače, ki bi jo zavarovanec 
dobil, če bi delal oziroma od osnove, po kateri je v času zadr-
žanosti od dela zavarovan.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
Spremenjeni sedmi odstavek 31. člena zakona se upo-

rablja pri obračunu nadomestila za začasno zadržanost od 
dela od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se 
uveljavi ta zakon.

3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 500-01/21-64/16
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2109-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik
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MINISTRSTVA
837. Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev 

za izvajanje shem kakovosti

Na podlagi tretjega odstavka 107.b člena in petega 
odstavka 152. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 
22/18, 86/21 – odl. US in 123/21) minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o priznanju skupin proizvajalcev  

za izvajanje shem kakovosti

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje sku-
pin proizvajalcev kmetijskih pridelkov in živil za izvajanje shem 
kakovosti, razen za vino in ekološko pridelavo (v nadaljnjem 
besedilu: skupine proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti), 
ter njihov vpis v evidenco.

2. člen
(pogoji za priznanje)

(1) Skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
se prizna, če:

a) vključuje najmanj tri člane, ki so pridelovalci oziroma 
predelovalci istega kmetijskega pridelka ali živila iz shem ka-
kovosti;

b) ima skupina oziroma člani veljaven certifikat za isti 
kmetijski pridelek ali živilo, razen za neobvezne navedbe ka-
kovosti;

c) iz pravil o delovanju skupine proizvajalcev izhaja, da 
se člani skupine proizvajalcev združujejo za načrtovanje in 
usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem, povečevanje 
konkurenčnosti, pospeševanje koncentracije ponudbe oziro-
ma organiziranosti verige preskrbe s hrano, skupnega trženja 
ter skupne promocije kmetijskega pridelka oziroma živila, za 
katero se skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
združuje;

č) se zaveže, da bo ministrstvu letno poročala v skladu s 
tem pravilnikom.

(2) Kot skupina proizvajalcev se lahko prizna tudi del 
pravne osebe, če izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.

(3) Ne glede na določbo točke a) prvega odstavka tega 
člena se lahko za skupino proizvajalcev za izvajanje shem 
kakovosti prizna tudi skupina, ki združuje samo enega ali dva 
člana, če sta edina proizvajalca določenega kmetijskega pridel-
ka oziroma živila iz sheme kakovosti.

(4) Skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
se lahko prizna za več različnih kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil iz shem kakovosti, če so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena za vsak posamezni kmetijski pridelek 
oziroma živilo.

(5) Pravna ali fizična oseba je za isti kmetijski pridelek 
oziroma živilo iz shem kakovosti lahko vključena samo v eno 
skupino proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti.

3. člen
(vloga za priznanje skupine proizvajalcev)

(1) Vloga za priznanje skupin proizvajalcev se vloži pri 
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo). Vzorec vloge je objavljen na spletni strani mini-
strstva.

(2) Vloga mora vsebovati:
a) podatke o vlagatelju (ime, naslov in pravna oblika sku-

pine proizvajalcev, kontaktna oseba);

b) ime kmetijskega pridelka oziroma živila ter navedbo 
sheme kakovosti, za katero skupina proizvajalcev združuje 
svoje člane;

c) vrste dejavnosti (pridelava oziroma predelava oziroma 
trženje);

č) podatke o članih (za pravne osebe ime, naslov, pravna 
oblika, davčna številka oziroma KMG-MID, za fizične osebe 
osebno ime, naslov, davčna številka oziroma KMG-MID); obseg 
proizvodnje kmetijskih pridelkov oziroma živil iz shem kakovosti 
članov skupine proizvajalcev, ki vključuje skupne količine pro-
danih proizvodov ter skupno povprečno prodajno ceno kmetij-
skega pridelka oziroma živila (euro/enoto) za predhodno leto;

d) pravila o delovanju skupine proizvajalcev (statut ali akt 
o ustanovitvi ali drugi dokumenti, ki urejajo delovanje skupine 
proizvajalcev), ki morajo vsebovati tudi:

– pravila in postopke za pridobitev članstva, vključno z 
obdobjem trajanja članstva, ki ne more biti krajše od enega 
koledarskega leta,

– pravila glede financiranja skupine proizvajalcev,
– pravila glasovanja,
– sankcije za kršitve, zlasti za neizpolnitev finančnih ob-

veznosti,
– pravila in postopke za prenehanje članstva in posledice 

prenehanja;
– način izvajanja aktivnosti iz točke c) prvega odstavka 

2. člena tega pravilnika;
e) izjavo, s katero se skupina proizvajalcev zaveže, da bo 

ministrstvu letno poročala v skladu s tem pravilnikom.

4. člen
(evidenca)

Priznane skupine proizvajalcev za izvajanje shem ka-
kovosti in njene člane ministrstvo vpiše v evidenco organi-
zacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, skupin 
proizvajalcev za skupno trženje in skupin proizvajalcev za 
izvajanje shem kakovosti, ki se vodi v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo.

5. člen
(spremljanje delovanja)

(1) Priznana skupina proizvajalcev za izvajanje shem 
kakovosti ministrstvu vsako leto najpozneje do 20. marca po-
sreduje poročilo o delovanju za preteklo koledarsko leto (v 
nadaljnjem besedilu: letno poročilo).

(2) Letno poročilo mora vsebovati:
a) podatke iz točke č) drugega odstavka 3. člena tega 

pravilnika o članih, ki so vstopili ali izstopili iz priznane skupine 
proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti;

b) obseg proizvodnje kmetijskega pridelka oziroma živila 
iz shem kakovosti, za katero je skupina priznana, ki vključuje 
skupne prodajne količine ter skupno povprečno prodajno ceno 
(euro/enoto);

c) navedbo in opis aktivnosti, ki jih je skupina proizvajal-
cev za izvajanje shem kakovosti izvedla na podlagi pravil o de-
lovanju skupine proizvajalcev ali za dosego cilja združevanja.

6. člen
(prenehanje priznanja)

Priznanje skupini proizvajalcev za izvajanje shem kako-
vosti preneha:

a) če za to zaprosi sama ali
b) z odvzemom priznanja, če skupina proizvajalcev za iz-

vajanje shem kakovosti ne izpolnjuje več pogojev za priznanje, 
pri čemer se v zvezi z obveznostjo letnega poročanja šteje, da 
priznana skupina proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
ne izpolnjuje več tega pogoja, če dve zaporedni leti ne pošlje 
letnega poročila iz prejšnjega člena.
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KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-417/2015
Ljubljana, dne 10. marca 2022
EVA 2015-2330-0143

Dr. Jože Podgoršek
minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju 
Zakona o davčnem postopku

Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 
101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 255.l, 255.v, 266., 
266.f, 270., 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 
94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 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) in za izvrševanje 
osmega odstavka 112. člena, tretjega odstavka 127. člena in 
drugega odstavka 131. člena Zakona 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, 
52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 
63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) ter prvega odstavka 
285. člena in prvega odstavka 321. člena Zakona o davčnem 
postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 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) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju  

Zakona o davčnem postopku

1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku 

(Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 
32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 
30/17, 37/18, 43/19, 80/19, 106/20, 200/20 in 135/21) se za 
86.r členom dodata nova 86.s in 86.š člen, ki se glasita:

»86.s člen
(vsebina obvestila o uveljavljanju osebne olajšave  

za rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo  
naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izračunu  

akontacije dohodnine)
(1) Davčni zavezanec – rezident, ki v skladu z osmim 

odstavkom 112. člena ZDoh-2 uveljavlja osebno olajšavo za 
prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zašči-
te, reševanja in pomoči na podlagi tretjega odstavka 127. člena 
ZDoh-2 pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delov-
nega razmerja oziroma pokojnine, ki se izplačuje za mesečno 
obdobje, ali na podlagi drugega odstavka 131. člena ZDoh-2 
pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka, ki 
ga prejema redno za mesečno obdobje, o tem pisno obvesti 
glavnega delodajalca, izplačevalca pokojnine ali izplačevalca 
drugega dohodka.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje 
podatke:

– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu rezi-
dentu, ki uveljavlja osebno olajšavo pri izračunu akontacije 
dohodnine,

– identifikacijske podatke o glavnem delodajalcu/ izplače-
valcu pokojnine/ izplačevalcu drugega dohodka,

– podpisano izjavo rezidenta, da izpolnjuje pogoje za 
osebno olajšavo iz osmega odstavka 112. člena ZDoh-2 za 
prostovoljno in nepoklicno opravljanje operativnih nalog zašči-
te, reševanja in pomoči.

86.š člen
(vloga za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente,  

ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, 
reševanja in pomoči, pri informativnem izračunu dohodnine)

(1) Vlogo za uveljavljanje osebne olajšave za rezidente, ki 
prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja 
in pomoči, po osmem odstavku 112. člena ZDoh-2, pri infor-
mativnem izračunu dohodnine v skladu z drugim odstavkom 
270. člena ZDavP-2 vložijo le davčni zavezanci – rezidenti, 
ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka 
iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso 
uveljavljali te olajšave.

(2) Vloga iz prvega odstavka tega člena vsebuje:
– identifikacijske podatke o davčnem zavezancu reziden-

tu, ki uveljavlja olajšavo pri informativnem izračunu dohodnine.
(3) Obrazec »Vloga za uveljavljanje osebne olajšave za 

rezidente, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge za-
ščite, reševanja in pomoči« se objavi na spletni strani finančne 
uprave.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1277/2021
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2021-1611-0105

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance

839. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem 
obračunu akontacije dohodnine in dohodnine 
od dohodka iz dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega od-
stavka 305. 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) minister za 
finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu 
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka 

iz dejavnosti

1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in 

dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 
83/14, 100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18, 80/19 in 
160/20) se v 3. členu v drugem odstavku besedilo »36/19 in 
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66/19« nadomesti z besedilom »36/19, 66/19, 145/20 – odl. US 
in 203/20 – ZIUPOPDVE«.

2. člen
V 4. členu se besedilo »28/19 in 66/19« nadomesti z 

besedilom »28/19, 66/19 in 39/22«.

3. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 

sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 

sestavni del tega pravilnika.

5. člen
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je kot Priloga 3 

sestavni del tega pravilnika.

6. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je kot Prilo-

ga 4 sestavni del tega pravilnika.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

7. člen
Upoštevaje 27. člen Zakona o spremembah in dopol-

nitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 39/22) se pri 
izpolnjevanju obrazca obračuna za leto 2021 iz Priloge 1 Pra-
vilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine 
od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13, 83/14, 
100/15, 19/16 – popr., 86/16, 79/17, 44/18, 80/19 in 160/20) 
vsebinsko upoštevajo tudi:

– novi zaporedni številki 2.9 in 6.30 V. dela ter nova 
zaporedna številka 2.9 VI. dela obrazca iz nove Priloge 1 
pravilnika, in

– novi zaporedni številki 2.9 in 6.30 V. dela ter nova 
zaporedna številka 2.9 VI. dela metodologije za izpolnjevanja 
obrazca obračuna iz nove Priloge 2 pravilnika.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, nove Priloga 1, Priloga 2, 
Priloga 9 in Priloga 10 pravilnika pa se uporabljajo za davčna 
leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022, za obračune, 
predložene po uveljavitvi tega pravilnika.

Št. 007-264/2022/11
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-1611-0039

Mag. Andrej Šircelj
minister

za finance
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PRILOGA 1: 
»PRILOGA 1 

 
OBRAČUN  

AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE 
OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI 

za obdobje od …….. do …………. 
 

I. NAČIN UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE od dohodka iz dejavnosti v obdobju, za katerega se 
predlaga obračun: 

 D – Dejanski: na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov
 N – Normirani: na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

 

II. OSNOVNI PODATKI O ZAVEZANCU 
 

Ime in priimek zavezanca: 
  __ 

Podatki o prebivališču in kontakt: 

 
 

Davčna številka: 

 

(naselje, ulica, hišna številka, pošta, e-pošta ali telefon) 
 

 Da, zavezanec je nosilec osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (drugi 
odstavek 47. člena ZDoh-2).

 Da, zavezanec je rezident Republike Slovenije.
 Ne, zavezanec ni rezident Republike Slovenije.

 
Država rezidentstva:    
Naziv in naslov sedeža(ev) opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji: 
1. Matična številka obrata:    
2. Matična številka obrata:    
3. Matična številka obrata:    

 

Država in naslov(i) opravljanja dejavnosti izven Republike Slovenije: 
1. Država: Naslov:    
2. Država: Naslov:    

 

Vrsta(e) dejavnosti: 
1. Dejavnost: SKD:   
2. Dejavnost: SKD:   
3. Dejavnost: SKD:   

 

Sistem vodenja poslovnih knjig: 
 

 enostavno knjigovodstvo  dvostavno knjigovodstvo  evidence 
 

Vrsta obveznega socialnega zavarovanja (ustrezno označite in vpišite): 
 iz naslova opravljanja dejavnosti (obračunani znesek prispevkov 

za socialno varnost v tem poslovnem letu), 
 iz delovnega razmerja, 
 plačevanje prispevkov za socialno varnost v skladu z drugim odstavkom 56. člena ZDoh-2; 

sklad, v katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost, je v državi ; višina 
prispevkov je v tem poslovnem letu znašala  , 

druge vrste obveznega socialnega zavarovanja. 
 

III. UVELJAVLJANJE UGODNOSTI PO ZDoh-2 (ustrezno označite) 
III.A 

 Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam specializiran poklic (navedite:
  ) na področju kulturne dejavnosti in sem vpisan v razvid samozaposlenih v 
kulturi (navedite:  ), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne 
opravljam druge dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz 
dejavnosti v višini 15 odstotkov prihodkov. 
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 Izjavljam, da sem rezident Slovenije, samostojno opravljam novinarski poklic (navedite:
  )   in    sem    vpisan    v    razvid    samostojnih    novinarjev    (navedite: 
  ), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge 
dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 
odstotkov prihodkov. 

 Izjavljam, da   sem   rezident   Slovenije,   samostojno   opravljam   športni   poklic   (navedite:
  )   in    sem    vpisan    v    razvid    poklicnih    športnikov    (navedite: 
  ), nimam sklenjenega delovnega razmerja in ne opravljam druge 
dejavnosti, zato uveljavljam zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v višini 15 
odstotkov prihodkov. 

 
III.B 

 Izjavljam, da sem v zadnjih petih letih uveljavljal davčno obravnavo po četrtem odstavku 51. 
člena ZDoh-2.

 
 

IV. PODATKI O VRSTI OBRAČUNA (ustrezno označite) 
 

1.  Redni letni obračun 
 

2.  Obračun pri prenehanju davčnega zavezanca z izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije dne: 
 
 

3.  Obračun pri izrednem prenehanju davčnega zavezanca 
a. □ zaradi smrti dne:    
b. □ zaradi osebnega stečaja z dne:    

 

4.  Obračun pri prenehanju davčnega zavezanca s statusno spremembo vpisano v Sodni register dne: 
 

4.1  v okviru statusnega preoblikovanja podjetnika po Zakonu o gospodarskih družbah 
4.1.1 □ zaradi prenosa podjetja na novo kapitalsko družbo s podatki: 

Naziv:    
Naslov:   
Davčna številka:  , 

4.1.2 □ zaradi prenosa podjetja na prevzemno kapitalsko družbo s podatki: 
Naziv:    
Naslov:   
Davčna številka:  , 

4.2  v okviru drugega statusnega preoblikovanja davčnega zavezanca, ki ni podjetnik 
po Zakonu o gospodarskih družbah 

4.2.1 □ zaradi prenosa podjetja na novo pravno osebo s podatki: 
Naziv:    
Naslov:   
Davčna številka:  , 

4.2.2 □ zaradi prenosa podjetja na prevzemno pravno osebo s podatki: 
Naziv:    
Naslov:   
Davčna številka:  , 

 
a.  Obračun, oddan za obdobje, ki se zaključi z obračunskim dnem statusnega 

preoblikovanja: , potem, ko je bil izveden vpis statusnega preoblikovanja v 
Sodni register do vključno 31. marca naslednjega davčnega leta. 

b.  Popravek obračuna, oddan za obdobje, ki se zaključi z obračunskim dnem statusnega 
preoblikovanja: , potem, ko je bil že oddan obračun za obdobje, ki se zaključi z 
zadnjim dnem koledarskega leta, ker do vključno 31. marca naslednjega davčnega leta vpis 
statusnega preoblikovanja v Sodni register še ni bil izveden. 

 
5. □ Obračun pri prenehanju davčnega zavezanca z izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije dne: 

  in prenosu: 
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5.1 □ podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah s podatki: 

Ime in priimek: (1) Naslov: (1) Davčna številka: 
 
 

Ime in priimek: (2) Naslov: (2) Davčna številka: 
 
 

Ime in priimek: (3) Naslov: (3) Davčna številka: 
 
 

a.  □ Obračun, oddan za obdobje, ki se zaključi z obračunskim dnem prenosa 
podjetja: , potem, ko je bil izveden vpis prenosa podjetja podjetnika 
v Poslovni register Slovenije do vključno 31. marca naslednjega davčnega 
leta. 

 
b. □ Popravek obračuna, oddan za obdobje, ki se zaključi z obračunskim 
dnem prenosa podjetja: , potem, ko je bil že oddan obračun za 
obdobje, ki se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta, ker do vključno 
31. marca naslednjega davčnega leta vpis prenosa podjetja podjetnika v 
Poslovni register Slovenije še ni bil izveden. 

 
5.2 □ podjetja ali dela podjetja na drugo (druge) fizično osebo s podatki: 
(1) Ime in priimek: (1) Naslov: (1) Davčna številka: 

 
(2) Ime in priimek: (2) Naslov: (2) Davčna številka: 

 

(3) Ime in priimek: (3) Naslov: (3) Davčna številka: 
 
 

5.3 □ podjetja ali dela podjetja na drugo (druge) pravno osebo s podatki: 
(1) Naziv: _ (1) Naslov: (1) Davčna številka: 

 

(2) Naziv: (2) Naslov: (2) Davčna številka: 
 

(3) Naziv: (3) Naslov: (3) Davčna številka: 
 
 
 

6.  Obračun v postopku prisilne poravnave, začete dne:     
 

7.  Obračun po zaključku opravljanja dejavnosti z izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije 
dne: 

  , zaradi naknadnega plačila prihodkov, ki so nastali v okviru opravljanja dejavnosti v 
davčnih letih pred 1.1.2013, v katerih se je davčna osnova ugotavljala na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov. 
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V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI) 
Znesek v eurih s centi 

1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:  

1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim 
odtegljajem 

 

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih – zmanjšanja (vsota 2.1 
do 2.9) 

 

2.1 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih 
rezervacij 

 

2.2 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb in 27. člena ZUVRAS  

2.3 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni 
upoštevala 

 

 
2.4 

Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih na 
podlagi odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih kuponov in 
drugih prihodkov v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži v skladu s 4. 
in 5. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 

 

2.5 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem oziroma so bili v preteklih davčnih obdobjih 
že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve 

 

2.6 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov  

 
2.7 

Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane 
izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke 
četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

 

 
2.8 

Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi 
ZIUZEOP in ZZUOOP ter iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka 
po ZZUOOP 

 

2.9 Izvzem prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna 
lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2 

 

3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih – povečanja (vsota 3.1 do 
3.6) 

 

3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami  

3.2 Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z 
določbami ZDDPO-2 

 

3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam 
nerezidentom 

 

3.4. Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam 
rezidentom v skladu z določbami ZDDPO-2 

 

3.5 Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene 
zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

 

 
3.6 

Povečanje prihodkov iz naslova prehoda med različnimi načini ugotavljanja 
davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi drugega odstavka 49. člena 
ZDoh-2 

 

4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)  
5. ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih  

6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih – zmanjšanja (vsota 
6.1 do 6.30) 

 

6.1 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami  

6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu 
z določbami ZDDPO-2 

 

6.3 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb  

6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na prejeta posojila od povezanih oseb 
rezidentov v skladu z določbami ZDDPO-2 

 

6.5 Zmanjšanje odhodkov v znesku 50% oblikovanih rezervacij, ki niso davčno 
priznane 

 

 
6.6 

Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov 
prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo 
zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena 
ZDDPO-2 ne priznajo 
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6.7 Izvzem odhodkov, ki se nanašajo na izvzete prihodke na podlagi mednarodnih 
pogodb 

 

6.8 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let  
6.9 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje  
6.10 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev  
6.11 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ  
6.12 Nepriznani odhodki za davke  

6.13 Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih 
dajatev 

 

6.14 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b) 
točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2 

 

6.15 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi  
6.16 Nepriznani odhodki za donacije  
6.17 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2  
6.18 Nepriznani odhodki v višini 40 % stroškov reprezentance  

 
6.19 

Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, 
obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi 
predpisanih stopenj 

 

6.20 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih 
nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana 

 

6.21 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z 
zakonom 

 

6.22 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca  

6.23 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z 
zaposlitvijo zaposlenih pri zavezancu, če niso obdavčeni po ZDoh-2 

 

6.24 Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4  

 
6.25 

Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred 
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, 
obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne 
namene 

 

6.26 Drugi nepriznani odhodki  

 
 

6.27 

Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem 
ali preteklih davčnih obdobjih in zmanjšanje odhodkov, ki so posledica preteklih 
prihodkov, ki so bili izvzeti iz davčne osnove (na primer odhodki iz naslova 
vračila mesečnega temeljnega dohodka po ZIUZEOP in 
ZZUOOP ter iz naslova vračila delno povrnjenega izgubljenega dohodka po 
ZZUOOP) 

 

6.28 Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na 
določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

 

 
6.29 

Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za 
neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena 
ZDoh-2 

 

6.30 
Izvzem odhodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna 
lokalna skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2 

 

7. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih – povečanja (vsota 7.1 do 
7.8) 

 

7.1 Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile 
delno priznane kot odhodek 

 

7.2 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob 
odpisu celote ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oziroma poravnane 

 

7.3 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki 
se priznajo ob prodaji oziroma odtujitvi 

 

 
7.4 

Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po 
metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih 
stopenj 

 

7.5 Povečanje odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih 
osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo 
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7.6 

Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred 
dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, 
obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne 
namene 

 

7.7 Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na 
določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

 

7.8 Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane  
 izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke 

četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 
 

8. DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (5 – 6 + 7)  
9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)  
10. RAZLIKA med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)  

11. Sprememba davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev, 
popravkov napak in prevrednotenj (11.1 – 11.2 + 11.3 – 11.4) 

 

11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih 
usmeritev in popravkov napak 

 

11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih 
usmeritev in popravkov napak 

 

 
 

11.3 

Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi 
prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni 
poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, 
ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem 
vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju. 

 

 
 

11.4 

Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za 
pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način 
računovodenja ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih 
v drugem vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih 
rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni 
zmanjševal davčne osnove 

 

12. Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.3)  

12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve 
sredstva pred predpisanim rokom 

 

 
12.2 

Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali 
prenosa sredstva  iz Pomurske regije oziroma iz problemskega območja  z 
visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom 

 

12.3 Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz 
oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis 

 

13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10); če je > 0  
14. DAVČNA IZGUBA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10); če je < 0  

 
15. 

Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vsota [(vsota 15.1. do 
15.17 brez 15.13, vendar največ do višine 63% davčne osnove iz zaporedne 
št. 13) in (15.13)], vendar največ do višine davčne osnove iz zaporedne št. 13) 

 

15.1 Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2  
15.2 Pokrivanje izgube  
15.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

15.4 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 
61. člena ZDoh-2 

 

15.5 XXXX  

15.6 Olajšava za zaposlovanje invalidov  
15.7 Olajšava za zavezanca invalida  
15.8 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju  

15.9 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje pri zavezancu 
zaposlenih delavcev po 65. členu ZDoh-2 

 

 
15.10 

Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialno- 
varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, 
ekološke, religiozne in splošnokoristne namene 
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15.11a 

Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene, športne namene in 
izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami 

 

15.11b Olajšava za donacije – izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za 
vlaganja v vrhunski šport, opredeljenim z zakonom, ki ureja šport (druga točka 
drugega odstavka 66. člena ZDoh-2) 

 

15.11c Olajšava za donacije - izplačila namenjena odpravi posledic epidemije v skladu 
z 62.a členom ZIUZEOP 

 

15.12 XXXX  
15.13 Posebna osebna olajšava  
15.14 Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 61.a členu ZDoh-2  

15.15 Olajšava za zaposlovanje  po drugem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

 

15.16 Olajšava za investiranje po petem odstavku 28. člena ZSRR-2  
15.17 Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod po 65.a členu ZDoh-2  

16. OSNOVA ZA DOHODNINO (izračun dohodnine na letni ravni) (13 – 15)  
17. Olajšave, ki zmanjšujejo osnovo za dohodnino (17.1+17.2+17.3)  
17.1 Splošna olajšava  
17.2 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane  

17.3 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zavezanca po 117. 
členu ZDoh-2 v povezavi z drugim odstavkom 128. člena ZDoh-2 

 

18. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
19. OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (16 – 17); če je > 0  
20. AKONTACIJA DOHODNINE 

 Izračun akontacije dohodnine od osnove za akontacijo dohodnine 
Nad Do Znesek davka Stopnja davka 

………………. ……………… ………………… ……………… 
………………. ..……………. ………………… ..……………. 

21. Odbitek tujega davka  
22. Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka  
23. DAVČNA OBVEZNOST (20 – 21+ 22)  
24. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka  
25. Obračunana predhodna akontacija  
26. OBVEZNOST ZA DOPLAČILO AKONTACIJE (23 – 24 – 25); če je > 0  

27. PREVEČ OBRAČUNANA PREDHODNA AKONTACIJA (23 – 24 – 25); če 
je < 0 

 

28. OSNOVA ZA DOLOČITEV PREDHODNE AKONTACIJE ali akontacije 
dohodnine 

 

29. Predhodna akontacija ali akontacija dohodnine  

30. Obračunski mesečni   obrok   predhodne   akontacije   ali   akontacije 
dohodnine 

 

31. Obračunski trimesečni obrok predhodne akontacije ali akontacije 
dohodnine 
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VI. IZRAČUN 
DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (NORMIRANI) 

Znesek v eurih s centi 
1. PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih, od tega:  
1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem  

2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih – zmanjšanja (vsota 2.1 do 
2.9) 

 

2.1 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih 
rezervacij 

 

2.2 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb in 27. člena ZUVRAS  

2.3 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni 
upoštevala 

 

 
2.4 

Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih na podlagi 
odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih kuponov in drugih 
prihodkov v zvezi s finančnimi instrumenti oziroma deleži v skladu s 4. in 5. točko 
prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 

 

2.5 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem oziroma so bili v preteklih davčnih obdobjih že 
vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve 

 

2.6 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov  

 
2.7 

Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane 
izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke 
četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

 

2.8 Izvzem prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka na podlagi ZIUZEOP 
in ZZUOOP ter iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka po ZZUOOP 

 

2.9 
Izvzem prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost, v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2 

 

3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih – povečanja (vsota 3.1 do 3.6)  
3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami  

3.2 Povečanje prihodkov zaradi cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z 
določbami ZDDPO-2 

 

3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam nerezidentom  

3.4. Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom v 
skladu z določbami ZDDPO-2 

 

3.5 Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene 
zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

 

3.6 Povečanje prihodkov iz naslova prehoda med različnimi načini ugotavljanja davčne 
osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi drugega odstavka 49. člena ZDoh-2 

 

4. DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI (1 – 2 + 3)  
5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

8. DAVČNO PRIZNANI ODHODKI v višini 80 % davčno priznanih prihodkov, vendar 
ne več kot najvišji dovoljeni znesek 

 

9. RAZLIKA med davčno priznanimi prihodki in normiranimi odhodki (4 – 8)  
10. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 

11. Povečanje davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev, 
popravkov napak in prevrednotenj ((11.1 + 11.3) x (1-0,8)) 

 

11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih 
usmeritev in popravkov napak 

 

11.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
 
 
11.3 

Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi 
prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni 
poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstev, ki se amortizirajo, ter 
za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu, 
ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju. 

 

11.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
12. Povečanje davčne osnove (vsota 12.1 do 12.3)  
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12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve 
sredstva pred predpisanim rokom 

 

12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa 
sredstva iz Pomurske regije oziroma iz problemskega območja z visoko 

 

 brezposelnostjo pred predpisanim rokom  

12.3 Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve 
terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis 

 

13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12)  
14. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
15. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
16. OSNOVA ZA IZRAČUN DOHODNINE (13)  
17. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
18. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
19. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 
20. DOHODNINA (16 x davčna stopnja)  
21. Odbitek tujega davka  
22. Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka  
23. DAVČNA OBVEZNOST (20 – 21 + 22)  

24. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka (odtegnjen 
davčni odtegljaj) 

 

25. Obračunana akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti  
26. OBVEZNOST ZA DOPLAČILO DOHODNINE (23 – 24 – 25); če je > 0  
27. PREVEČ OBRAČUNANA DOHODNINA (23 – 24 – 25); če je < 0  
28. OSNOVA ZA DOLOČITEV AKONTACIJE ALI PREDHODNE AKONTACIJE  
29. Akontacija ali predhodna akontacija (28 x davčna stopnja)  
30. Obračunski mesečni obrok akontacije ali predhodne akontacije  
31. Obračunski trimesečni obrok akontacije ali predhodne akontacije  
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VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM DAVČNEM 
OBDOBJU (obkrožite ustrezno) 

 
 VII.A Priglašam ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov: DA 
 VII.B Obveščam o prenehanju ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov 
in normiranih odhodkov: DA 
 VII.C Davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v letu 
po letu, za katerega predlagam ta obračun, ugotavljam pavšalno (s katastrskim dohodkom): DA 

 
 

VIII. PODATKI O PRILOGAH K OBRAČUNU 
Sestavni del obračuna so naslednje priloge (označite z x): 
 PRILOGA 3: Bilanca stanja 
 PRILOGA 4: Izkaz poslovnega izida 
 IZJAVA: 

Izjavljam, da ne prilagam podatkov, ki so navedeni kot Priloga 3 in Priloga 4, ker so bili 
podatki predloženi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

 PRILOGA 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube 
 PRILOGA 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 (po 1.1.2012) 
 PRILOGA 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (po prvem stavku 

prvega odstavka 61. člena ZDoh-2) 
 PRILOGA 9: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje 
 PRILOGA 10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije 
 PRILOGA 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka 
 PRILOGA 12: Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka 
 PRILOGA 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri 

izračunu akontacije dohodnine 
 PRILOGA 13a: Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 
 PRILOGA 14a: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki preneha z 

opravljanjem dejavnosti 
 PRILOGA 14b: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z 

opravljanjem dejavnosti 
 PRILOGA 15: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov 

in normiranih odhodkov 
 Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z 

visoko brezposelnostjo – PRILOGA 1 Uredbe po ZSRR-2 
 Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z 

visoko brezposelnostjo – PRILOGA 2 Uredbe po ZSRR-2 
 
 
 
 
 
 

V/Na …………………………., dne ……………… Podpis zavezanca: …………………………. 
«. 
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PRILOGA 2: 
 

»PRILOGA 2 
 

METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE 
OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI 

 
 

PRAVNE PODLAGE – pomen uporabljenih kratic: 
 ZDoh-2: 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, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. 
US, 50/14, , 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22), 

 ZDDPO-2: 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, 79/18, 66/19 in 172/21), 

 ZDavP-2: 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, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE), 

 ZPIZ-2: Zakon o pokojninskem in invalidskem poslovanju (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, 
161/21, 196/21 – ZDOsk, 10/22 in 29/22),ZSRR-2: Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 

 Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost 
(Uradni list RS, št. 138/06, 52/07, 21/13 in 101/15), 

 Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 75/12), 
 Uredba po ZSRR-2: Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja 

regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in        investiranje (Uradni 
list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18, 168/20,121/21 in 27/22), 

 ZUVRAS: Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na 
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 
(Uradni list RS, št. 69/17, 59/19 in 204/21), 

 ZIUZEOP: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic 
za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – 
ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP),  

 ZZUOOP: Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 
152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – 
ZDUPŠOP), 

 ZDDPO-2S: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (Uradni 
list RS, št. 172/21), 

 ZDavP-2F: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 
94/12). 

 
 

I. Način ugotavljanja davčne osnove 
 

Označi se eno od polj za D-Dejanski ali N-Normirani, glede na to, na kakšen način je zavezanec v 
obdobju, za katerega oddaja obračun, ugotavljal davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti. Obvezna je 
označitev samo enega od polj. 

 
Zavezanec za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki davčno osnovo od dohodka iz 
dejavnosti ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (označeno polje D), izpolni dele 
obračuna, ki so označeni z I., II., III.A in III.B, IV., V. in VIII. 

 
Zavezanec za dohodnino od dohodka iz dejavnosti, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja 
na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (označeno polje N), izpolni dele obračuna, ki so 
označeni z I., II., III.B, IV., VI. in VIII. 
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II. Osnovni podatki o zavezancu 
 

V del II. se vpiše osnovne identifikacijske podatke zavezanca (ime in priimek, davčna številka, naslov 
prebivališča in rezidentstvo) ter sedež opravljanja dejavnosti, matično številko za to dejavnost in šifro 
te dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). 
Če obračun predlaga nosilec za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, kot je določen 
v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2 je obvezna označitev polja, da gre za takega zavezanca. 

 
Z izbiro ustreznega polja zavezanec označi, ali je rezident ali nerezident Republike Slovenije ter v 
primeru, da ni rezident, vpiše tudi državo rezidentstva. 

 
V primeru, ko se sestavlja obračun za več dejavnosti zavezanca, katerim so dodeljene različne 
matične številke in se (lahko) opravljajo oziroma so priglašene na različnih lokacijah v Republiki Sloveniji 
in/ali izven Republike Slovenije, se vpišejo obstoječi podatki o vseh. 

 
Pod rubriko sistem vodenja poslovnih knjig se obvezno označi eno od polj, glede na način, ki ga ima 
zavezanec v obdobju, za katerega se oddaja obračun (enostavno knjigovodstvo oziroma dvostavno 
knjigovodstvo oziroma evidence v skladu z določbami Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih 
evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost). Zavezanec v obračunu za obdobje, v katerem 
davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ne more voditi zgolj evidenc v 
skladu s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost, zato ne more označiti polja z oznako evidence. 

 
Pod rubriko vrste socialnega zavarovanja se označi eno ali več polj ter vpiše podatke o zneskih in 
državi, glede na vrste obveznega socialnega zavarovanja, ki jih ima zavezanec sklenjene v obdobju, 
za katerega se oddaja obračun. Obvezna je označitev vsaj enega polja. 

 
Če obračun predlaga zavezanec, ki je nosilec kmečkega gospodinjstva za osnovno kmetijsko in 
osnovno gozdarsko dejavnost, kot je določen v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2, je treba 
označiti (tudi) alinejo »iz naslova opravljanja dejavnosti«, če je bil v letu obračuna vsaj en član kmečkega 
gospodinjstva obvezno ali prostovoljno obvezno zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne 
dejavnosti. V to alinejo se vpiše skupni znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost nosilca in 
vseh članov kmečkega gospodinjstva, ki so bili v letu obračuna obvezno ali prostovoljno obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

 
Če obračun predlaga zavezanec, ki samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne 
dejavnosti, prav tako označi alinejo »iz naslova opravljanja dejavnosti«, vanjo pa vpiše skupni znesek 
obračunanih prispevkov za socialno varnost, in sicer ne glede na to, če prispevke plača v celoti sam ali 
če mu jih delno ali v celoti plača Republika Slovenija. 

 
 

III. Uveljavljanje ugodnosti po ZDoh-2 
 

Del III. A izpolnijo le zavezanci, ki v obdobju obračuna, davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti 
ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in so v delu I. označili polje D, če izpolnjujejo 
pogoje, ki so navedeni v okviru posameznih izjav in želijo uveljaviti posebno osebno olajšavo v skladu 
s 113. členom ZDoh-2. Možna je označitev le ene od izjav. 

 
Del III. B označijo vsi zavezanci, ki so v obdobju petih let pred obdobjem, za katerega se oddaja obračun 
uveljavljali posebno davčno obravnavo po četrtem odstavku 51. člena ZDoh-2. 

 
 

IV. Podatki o vrsti obračuna 
 

Označi se le en status obračuna na način, da se izbere ustrezno oznako od 1 do 7. 
 

Oznaka 1 se označi, kadar se oddaja redni letni obračun v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZDavP-
2 za obračunsko obdobje, ki se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta, razen, če ne gre za obračun, 
ki je opredeljen v vrstah obračuna pod zaporedno oznako 2 do 7. 

 
Oznaka 2 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun za zadnje obračunsko obdobje pri prenehanju 
davčnega zavezanca z izbrisom iz Poslovnega registra Slovenije, če ne gre za enega od obračunov, 
ki je opredeljen v vrstah obračuna pod zaporedno oznako 3 do 7. 
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Oznaka 3 se označi in izpolni, kadar se zaradi smrti davčnega zavezanca oddaja obračun za 
obračunsko obdobje, ki se konča z dnem smrti oziroma za kasnejša obračunska obdobja po dnevu 
smrti, ki se zaključijo pred izbrisom zavezanca iz Poslovnega registra Slovenije (pod a) oziroma, kadar 
se oddaja obračun za obračunsko obdobje, ki se konča z dnem pred dnevom začetka stečaja (pod b). 

 
Oznaka 4 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun pri prenehanju davčnega zavezanca s statusno 
spremembo vpisano v Sodni register. Datum vpisa v Sodni register ne more biti pred datumom zaključka 
obdobja obračuna. 
Oznaka 4.1 se označi, kadar se zavezanec statusno preoblikuje v novo ali obstoječo kapitalsko družbo 
v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. V okviru te oznake se označi in izpolni tudi ustrezna pod 
oznaka 4.1.1 ali 4.1.2, glede na način preoblikovanja. 
Oznaka 4.2 se označi, kadar se zavezanec statusno preoblikuje v novo ali obstoječo pravno osebo, 
kadar preoblikovanje ni izvedeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Oznaka je namenjena 
preoblikovanju zasebnikov, ki se po navedenem zakonu ne štejejo za podjetnike. V okviru te oznake 
se označi in izpolni tudi ustrezna pod oznaka 4.2.1 ali 4.2.2, glede na način preoblikovanja. 
Pod oznako 4 je treba označiti tudi status obračuna, ki je oddan zaradi statusnega preoblikovanja. 
Oznaka a se označi in izpolni, ko gre za obračun, oddan na podlagi prvega odstavka 297.a člena 
ZDavP-2, ko je bil vpis statusnega preoblikovanja v Sodni register izveden do vključno 31. marca 
naslednjega davčnega leta po obračunskem dnevu preoblikovanja. 
Oznaka b se označi se označi in izpolni, ko gre za obračun oddan na podlagi drugega odstavka 297.a 
člena ZDavP-2, ko je bil vpis statusnega preoblikovanja v Sodni register izveden po 31. marcu 
naslednjega davčnega leta po obračunskem dnevu preoblikovanja in ko se s tem obračunom popravlja 
predhodno predložen obračun za obdobje, kot ga opredeljuje prvi odstavek 296. člena ZDavP-2. 

 
Oznaka 5 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun ob prenehanju davčnega zavezanca z izbrisom 
in sočasnim prenosom podjetja zavezanca ali njegovih posameznih delov. Vpiše se datum izbrisa 
zavezanca iz Poslovnega registra Slovenije, pri čemer ta datum ne more biti pred datumom zaključka 
obdobja. 
Oznaka 5.1 se označi, kadar zavezanec v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah svoje podjetje 
ob izbrisu prenese na drugega podjetnika prevzemnika, v skladu z 99. členom ZDavP-2F, ki napotuje 
na uporabo 297.a člena ZDavP-2. V okviru oznake 5.1 se obvezno označi in izpolni tudi ena od oznak 
a ali b. 
Oznaka a se označi in izpolni, ko gre za obračun oddan za obdobje, ki se zaključi z obračunskim dnem 
prenosa podjetnika na podjetnika prevzemnika, če je bil vpis tega prenosa v Poslovni register Slovenije 
izveden do vključno 31. marca naslednjega davčnega leta. 
Oznaka b se označi in izpolni, ko gre za popravek obračuna oddanega za obdobje, ki se sicer zaključi 
z obračunskim dnem prenosa podjetnika na podjetnika prevzemnika, potem, ko je bil predhodno že 
oddan obračun za obdobje, ki se zaključi z zadnjim dnem koledarskega leta, ker do vključno 31. marca 
naslednjega davčnega leta ni prišlo do vpisa tega prenosa v Poslovni register Slovenije. 
Oznaka 5.2 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun za obračunsko obdobje, ki se konča z izbrisom 
davčnega zavezanca iz Poslovnega registra Slovenije, pri čemer se na eno ali več fizičnih oseb prenaša 
podjetje ali njegov del, ki se v skladu z določbami ZDoh-2 šteje kot celota sredstev in obveznosti in je s 
poslovno-organizacijskega vidika sposobna samostojno poslovati. 
Oznaka 5.3 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun za obračunsko obdobje, ki se konča z izbrisom 
davčnega zavezanca iz Poslovnega registra Slovenije, pri čemer se na eno ali več pravnih oseb prenaša 
podjetje ali njegov del, ki se v skladu z določbami ZDoh-2 šteje kot celota sredstev in obveznosti in je s 
poslovno-organizacijskega vidika sposobna samostojno poslovati. 

 
Oznaka 6 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun za obračunsko obdobje, ki se konča z dnem 
pred dnevom pričetka postopka prisilne poravnave. 

 
Oznaka 7 se označi in izpolni, kadar se oddaja obračun za obračunsko obdobje, v katerem zavezanec 
ne opravlja več dejavnosti, če je v tem obdobju prejel plačila prihodkov, ki so nastali v okviru opravljanja 
dejavnosti pred 1. 1. 2013 v obdobjih, ko je zavezanec davčno osnovo ugotavljal na podlagi dejanskih 
prihodkov in normiranih odhodkov, in ki zaradi upoštevanja prihodkov ob njihovem plačilu še niso bili 
upoštevani. 

 Zavezanec lahko odda tak obračun za celo koledarsko leto. 
 Zavezanec lahko odda tak obračun za obračunsko obdobje, ki se zaključi pred koncem 

koledarskega leta z dnem, ko je prejel zadnje plačilo prihodka. 
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 Če zavezanec v okviru koledarskega leta odda več takih obračunov, se obračunska obdobja 
posameznih obračunov med seboj ne smejo prekrivati. 

 Če zavezanec plačila prihodkov, ki so nastali v času opravljanja prenehane dejavnosti prejme 
v obdobju, ko ponovno opravlja dejavnost, prihodke vključi v obračun, ki ga odda za obračunsko 
obdobje v katerem so bili prihodki prejeti, pod ustrezno oznako 1 do 6. 
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V. Metodologija izpolnjevanja obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za 
zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov 

 
Podatke v tem delu obračuna izpolnijo samo zavezanci, ki so v delu I. označili polje D. 

 
Zap. št.  
1. Znesek prihodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida 
1.1 Znesek dohodkov, izkazanih v zap. št. 1, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, 

vključno z davčnim odtegljajem (136. člena ZDoh-2 v povezavi s 53. členom in četrtim 
odstavkom 68. člena ZDoh-2) 

2. Skupni znesek zmanjšanja prihodkov, izkazanih v zap. št. 1, za posamezne vrste 
prihodkov iz zap. št. 2.1 do 2.9 

2.1 Znesek prihodkov pri odpravi in porabi rezervacij, ki predhodno niso bile priznane 
oziroma so bile obdavčene že ob njihovem oblikovanju (tretji odstavek 20. člena 
ZDDPO-2 v povezavi s 83. členom ZDDPO-2) 

2.2 Znesek prihodkov, izvzetih iz obdavčitve na podlagi mednarodnih pogodb (odprava 
dvojne obdavčitve z metodo izvzetja po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in oprostitev dobičkov ali delov dobičkov, ki so po mednarodni pogodbi, 
ki ureja obdavčitev mednarodnega prometa, obdavčeni samo v drugi državi 
pogodbenici) ter znesek prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti in so po prvem 
odstavku 27. člena ZUVRAS izvzeti iz obdavčitve 

2.3 Znesek prihodkov pri odpravi oslabitve, ki se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena, 
drugim odstavkom 22. člena ter 96. členom ZDDPO-2 izvzamejo iz obdavčitve, če 
predhodna oslabitev ni bila upoštevana 

2.4 Znesek prihodkov, ki po določbi 54. člena ZDoh-2 ne veljajo kot prihodek, dosežen z 
opravljanjem dejavnosti: 
1. dividenda, kot je določena v poglavju III.6.2 ZDoh-2, 
2. obresti, kot so določene v poglavju III.6.1. ZDoh-2, 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 
poglavju III.6.2 ZDoh-2, 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 

2.5 Znesek prihodkov, ki so bili v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih že vključeni v 
davčno osnovo in se zaradi odprave dvojne obdavčitve izvzamejo iz davčne osnove v 
skladu s prvim odstavkom 13. člena ZDDPO-2 

2.6 Znesek prihodkov, ki izvirajo iz v preteklih davčnih obdobjih nepriznanih odhodkov in 
se izvzamejo iz davčne osnove v skladu s tretjim odstavkom 13. člena ZDDPO-2 

2.7 Znesek zmanjšanja prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane 
razlike med davčno in pošteno vrednostjo sredstev pri prenosu sredstev na novega 
zasebnika, ki glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena 
ZDoh-2 niso bile upoštevane pri določanju davčne osnove na obračunski dan prenosa 

2.8 Znesek prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka, ki so v skladu s šestim 
odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz 
obdavčitve, ter znesek prihodkov iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka 
(za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile 
zaradi varstva otrok), ki so v skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP izvzeti iz 
obdavčitve. Zaporedna številka 2.8 se izpolnjuje samo v primerih, kadar je ob 
upoštevanju pravilne računovodske obravnave mesečni temeljni dohodek in delno 
povrnjen izgubljen dohodek vključen v zaporedno št. 1 davčnega obračuna 

2.9 Vpiše se znesek prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se 
nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca za dohodek iz dejavnosti, ki jih za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost, in se v skladu s tretjim odstavkom  56. člena ZDoh-2 ne štejejo za prihodek 
zavezanca 

3. Skupni znesek povečanja prihodkov iz zap. št. 1 glede na določbe ZDDPO-2 in ZDoh- 
2 (zap. št. 3.1 do 3.6) 
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3.1 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi osebami 
iz 16. člena ZDoh-2, v skladu z določbami tretjega in petega odstavkom 16. člena 
ZDDPO-2, ki se opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih 
tržnih cen (tretji odstavek 16. člena ZDDPO-2) 

3.2 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov pri cenah s povezanimi osebami rezidenti 
iz 16. člena ZDoh-2 v skladu z določbami 17. člena ZDDPO-2 

3.3 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim 
osebam iz 16. člena ZDoh-2, ki se, če so bile obresti obračunane po nižji obrestni meri 
ali sploh niso bile obračunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem 
zadnje objavljene, ob času odobritve posojila oziroma ob času obračuna obresti znane 
priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 19. člena ZDDPO-2) 

3.4 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim 
osebam rezidentom iz 16. člena ZDoh-2, če so bile obresti obračunane po nižji obrestni 
meri ali sploh niso bile obračunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z 
upoštevanjem zadnje objavljene, ob času odobritve posojila oziroma ob času obračuna 
obresti znane priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 19. člena ZDDPO-2) 

3.5 Znesek povečanja prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev pri novem 
zasebniku, za razliko, za katero je bil zasebnik, ki je prenašal sredstva na novega 
zasebnika, oproščen davka od razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev na 
obračunski dan prenosa 

3.6 Povečanje prihodkov na podlagi drugega odstavka 49. člena ZDoh-2 za zneske 
povečanj sredstev ali zmanjšanja dolgov, ki se nanašajo na pretekla obdobja, in ki 
zaradi takratnega načina ugotavljanja davčne osnove niso bili obdavčeni (npr. 
subvencije za pretekla obdobja prejete v tekočem obdobju) 

4. Izračun v obrazcu 
5. Znesek odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida 
6. Skupni znesek zmanjšanja odhodkov, izkazanih v zap. št. 5, za zneske, ki se ne 

priznajo kot odhodki (zap. št. 6.1 do 6.30) 
6.1 Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri transfernih cenah s povezanimi osebami 

iz 16. člena ZDoh-2, v skladu z določbami 16. člena ZDDPO-2, ki se opravi največ do 
višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih tržnih cen (četrti odstavek 
16. člena ZDDPO-2) 

6.2 Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov pri cenah s povezanimi osebami rezidenti 
iz 16. člena ZDoh-2 v skladu z določbam 17. člena ZDDPO-2 

6.3 Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih 
oseb iz 16. člena ZDoh-2, ki se, če so bile obresti obračunane po višji obrestni meri, 
opravi tako, da so odhodki od obresti upoštevani največ do višine, ugotovljene z 
upoštevanjem zadnje objavljene, ob času odobritve posojila oziroma ob času obračuna 
obresti znane priznane obrestne mere (drugi in tretji odstavek 19. člena ZDDPO-2) 

6.4 Znesek prilagoditve (zmanjšanja) odhodkov od obresti na prejeta posojila od povezanih 
oseb rezidentov iz 16. člena ZDoh-2, ki se, če so bile obresti obračunane po višji 
obrestni meri, opravi tako, da so odhodki upoštevani največ do višine, ugotovljene z 
upoštevanjem zadnje objavljene, ob času odobritve posojila oziroma ob 
času obračuna obresti znane priznane obrestne mere (drugi in tretji odstavek 19. člena 
ZDDPO-2) 

6.5 Zmanjšanje odhodkov za znesek 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki se v skladu z 
drugim odstavkom 20. člena ZDDPO-2 pri ugotavljanju davčne osnove ne priznajo. 
V skladu z s prehodno določbo ZDDPO-2S se oblikovanje rezervacij za pokojnine, 
oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob 
upokojitvi, prizna kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih 
rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 
do 31. decembra 2026 (18. člen ZDDPO-2S). 

6.6 Znesek zmanjšanja odhodkov iz naslova prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve, ki se 
v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo, razen za odhodke 
prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo  zaradi 
spremembe valutnega tečaja 

6.7 Znesek odhodkov, ki se nanašajo na prihodke iz zap. št. 2.2, izvzete iz obdavčitve na 
podlagi mednarodnih pogodb (odprava dvojne obdavčitve z metodo izvzetja po 
mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega obdavčevanja in oprostitev dobičkov ali 
delov dobičkov, ki so po mednarodni pogodbi, ki ureja obdavčitev mednarodnega 
prometa, obdavčeni samo v drugi državi pogodbenici) 

6.8 Znesek odhodkov, ki zadeva pokrivanje izgub iz preteklih let (2. točka prvega odstavka 
30. člena ZDDPO-2) 
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6.9 Znesek stroškov, ki se nanašajo na privatno življenje zavezanca, povezanih oseb in 
drugih oseb ter delavcev, kakor so, glede na posamezen primer, stroški za zabavo, 
oddih, šport in rekreacijo, vključno s pripadajočim davkom na dodano vrednost 
(3. točka prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 30. člena ZDDPO-2) 

6.10 Znesek stroškov prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev (4. točka prvega odstavka 
30. člena ZDDPO-2) 

6.11 Znesek kazni, ki jih izreče pristojni organ (5. točka prvega odstavka 30. člena 
ZDDPO-2) 

6.12 Znesek odhodkov za davke, ki jih je zavezanec plačal kot fizična oseba in niso povezani 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti (npr. davek od premoženja, davek na dediščine in 
darila), dohodnina, davek na dodano vrednost, ki ga je zavezanec uveljavil kot odbitek 
davka v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, 
samoprispevek, uveden v skladu s predpisi o samoprispevku (55. člen ZDoh-2) 

6.13 Znesek obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev (8.a točka prvega 
odstavka 30. člena ZDDPO-2) 

6.14 Znesek obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja 
poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna 
oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 odstotkov in je 
država objavljena na seznamu, ki ga v skladu z 8. členom ZDDPO-2 objavljata 
Ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije (8.b) točka prvega 
odstavka 30. člena ZDDPO-2) 

6.15 Znesek odhodkov, ki zadeva podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi, dane 
fizičnim ali pravnim osebam (10. točka prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2) 

6.16 Znesek odhodkov, ki zadeva sredstva z naravo donacij, dana fizičnim ali pravnim 
osebam (9. točka prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2) 

6.17 Znesek drugih odhodkov, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2 in če niso 
neposredno navedeni v 30. členu ZDDPO-2, zlasti odhodkov, ki niso v skladu z običajno 
poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti 
glede na pretekle in druge izkušnje ter glede na primerjavo z drugimi dejavnostmi, 
dejstvi in okoliščinami 

6.18 Znesek nepriznanih odhodkov v višini 40 odstotkov stroškov reprezentance (31. člen 
ZDDPO-2) 

6.19 Znesek obračunane amortizacije, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja in z uporabo predpisanih najvišjih letnih 
amortizacijskih stopenj, oziroma celoten znesek davčno priznane amortizacije v skladu 
s 33. členom ZDDPO-2 

6.20 Znesek amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila 
predhodno odpisana in davčno priznana v skladu s šestim odstavkom 33. člena 
ZDDPO-2 

6.21 Vpišejo se zneski nagrad vajencem, ki niso obračunane v skladu z zakonom 
(nepriznani odhodki v skladu s četrtim odstavkom 35. člena ZDDPO-2) 

6.22 Vpišejo se zneski stroškov, ki se nanašajo izključno na zavezanca (osebo, ki opravlja 
dejavnost), in sicer tisti zneski stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med 
delom, prevozom na delo in z dela, delom na terenu, ki presegajo višino, predpisano z 
Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (nepriznani odhodki v skladu s 57. členom ZDoh-2) 

6.23 Znesek odhodkov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, v 
višini, ki je predmet obdavčitve po ZDoh-2, če dohodnina ni bila obračunana (35. člen 
ZDDPO-2) 

6.24 Znesek odhodkov, nastalih v zvezi z doseganjem prihodkov iz zap. št. 2.4 
6.25 Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obračunana nižja amortizacija od 

amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obračunu davka, se v primeru prodaje 
ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo, vpiše 
znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo 
obračunano za poslovne namene (drugi odstavek 33. člena ZDDPO-2) 

6.26 Drugi nepriznani odhodki, ki niso vključeni v prejšnje zap. št. 
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6.27 Znesek zmanjšanja odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem 
davčnem obdobju ali v preteklih davčnih obdobjih (drugi odstavek 13. člena ZDDPO-2). 
Vpiše se tudi znesek zmanjšanja odhodkov, ki je posledica v preteklih davčnih obdobjih 
izvzetih prihodkov (tako se, na primer, zaporedna številka 6.27 za davčno leto 2020, v 
katerem je bil prejet mesečni temeljni dohodek ali delno povrnjen izgubljen dohodek, ne 
izpolnjuje, v naslednjih letih pa samo v primerih, kadar je vračilo mesečnega temeljnega 
dohodka ali delno povrnjenega temeljnega dohodka računovodsko izkazano kot 
odhodek, torej vključeno v zaporedno številko 5 davčnega 
obračuna, in je bil mesečni temeljni dohodek ali delno povrnjen izgubljen dohodek v letu 
prejema izvzet iz davčno priznanih prihodkov (izpolnjena zaporedna številka 2.8)). 

6.28 Znesek zmanjšanja odhodkov pri novem   zasebniku za razliko v amortizaciji 
prenesenih sredstev, pri katerih je bila poštena vrednost višja od davčne vrednosti, v 
skladu z določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

6.29 Znesek zmanjšanja odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev pri novem 
zasebniku, za razliko, za katero je bil zasebnik, ki je prenašal sredstva na novega 
zasebnika, oproščen davka od razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev na 
obračunski dan prenosa 

6.30 Vpiše se znesek odhodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se 
nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca za dohodek iz dejavnosti, ki jih za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost, in se v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2 ne priznajo kot odhodek 
zavezanca 

7. Skupni znesek povečanja odhodkov iz zap. št. 5 glede na določbe ZDDPO-2 in ZDoh- 
2 (zap. št. 7.1 do 7.8) 

7.1 Znesek predhodno nepriznanih oziroma delno priznanih odhodkov za oblikovane 
rezervacije, ki se priznajo ob porabi rezervacij (tretji odstavek 20. člena ZDDPO-2 v 
povezavi s 83. členom ZDDPO-2) 

7.2 Znesek povečanja odhodkov za predhodno nepriznane odhodke prevrednotenja 
terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oziroma 
poravnane (peti odstavek 21. člena ZDDPO-2) 

7.3 Znesek povečanja odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki 
predhodno niso bili priznani in se priznajo ob prodaji ali drugačni odtujitvi sredstev in 
ob poravnavi ali drugačni odtujitvi dolgov (96. člen ZDDPO-2) 

7.4 Znesek povečanja odhodkov za razliko med amortizacijo, obračunano po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj v skladu s 
33. členom ZDDPO-2, in amortizacijo, obračunano za poslovne potrebe 

7.5 Znesek odpisa do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev iz 
šestega odstavka 33. člena ZDDPO-2 ter amortizacijo, obračunano za poslovne 
namene 

7.6 Za sredstvo, za katero je bila za poslovne namene obračunana višja amortizacija od 
amortizacije, ki je bila upoštevana kot odhodek pri obračunu davka, se v primeru prodaje 
ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo vpiše znesek 
razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, 
obračunano za davčne namene (drugi odstavek 33. člena ZDDPO-2) 

7.7 Znesek povečanja odhodkov pri novem zasebniku za razliko v amortizaciji prenesenih 
sredstev, pri katerih je bila poštena vrednost nižja od davčne vrednosti, v skladu z 
določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 

7.8 Znesek povečanja odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane 
razlike med davčno in pošteno vrednostjo sredstev pri prenosu sredstev na novega 
zasebnika, ki glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 niso bile 
upoštevane pri določanju davčne osnove na obračunski dan prenosa 

8. Izračun v obrazcu 
9. Izračun v obrazcu 
10. Izračun v obrazcu 
11. Izračun v obrazcu 
11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi preračunov, opravljenih zaradi 

sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in 
davčno priznanih odhodkih, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in 
odpravnine (14. člen ZDDPO-2) 

11.2 Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi preračunov, opravljenih zaradi 
sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in 
davčno priznanih odhodkih (14. člen in 98. člen v povezavi s prvim odstavkom 20. 
člena ZDDPO-2) 
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11.3 Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja (revalorizacijskih 
rezerv), ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij na višje poštene vrednosti 
in ga je zavezanec v letu, za katerega se sestavlja ta obračun, prenesel neposredno v 
preneseni poslovni izid ali druge sestavine kapitala, vključno s presežki iz 
prevrednotenja sredstev (revalorizacijskimi rezervami), ki se prenašajo v preneseni 
poslovni izid in davčno osnovo sorazmerno z obračunano amortizacijo (15. člen 
ZDDPO-2), ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem 
vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju (15.a člen 
ZDDPO-2 v povezavi z 20. členom ZDDPO-2 

11.4 Znesek zmanjšanja davčne osnove ob porabi oziroma odpravi dolgoročnih rezervacij za 
že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, 
ki so bile ob prehodu na nov način računovodenja oblikovane v breme prenesenega 
poslovnega izida in obdavčene v skladu z 98. členom v povezavi s 14. členom ZDDPO-
2, ter za 50 odstotkov zneska oblikovanih rezervacij, pripoznanih v drugem 
vseobsegajočem donosu, oziroma za delež zneska porabljenih rezervacij, pripoznanih 
v drugem vseobsegajočem donosu, ki ob oblikovanju ni zmanjševal 
davčne osnove, v skladu s 15.a členom ZDDPO-2 v povezavi z 20. členom ZDDPO-2 

12. Izračun v obrazcu 
12.1 Povečanje davčne osnove v skladu s 147. členom ZDoh-2 za znesek predhodno 

uveljavljene investicijske davčne olajšave, zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve 
ali prenosa sredstev izven RS, zaradi izgube pravice do uporabe opredmetenega 
osnovnega sredstva pri finančnem najemu, zaradi prenosa sredstva iz podjetja v 
gospodinjstvo in odtujitve sredstva. Vpiše se tudi znesek povečanja davčne osnove v 
skladu s šestim in sedmim odstavkom 66.a člena ZDoh-2 

12.2 Povečanje davčne osnove v skladu s petim odstavkom 6. člena ZRPPR1015 oziroma 
v skladu z devetim odstavkom 28. člena ZSRR-2 za znesek izkoriščene davčne olajšave 
za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz 
problemskega območja z visoko brezposelnostjo (primeroma Pokolpja) pred 
predpisanim rokom 

12.3 Znesek povečanja davčne osnove ob odpisu terjatev za znesek davčno priznanih 
odhodkov iz oslabitve terjatev v preteklih davčnih obdobjih, če se odpis terjatev ne 
opravi pod pogoji iz šestega odstavka 21. člena ZDDPO-2 (sedmi odstavek 21. člena 
ZDDPO-2) 

13. Izračun v obrazcu 
14. Izračun v obrazcu 
15. Izračun v obrazcu 
15.1 Vpiše se znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska 

v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne 
osnove, v skladu s 66.a členom ZDoh-2. V ta znesek se ne vključijo investicije v delu, ki 
so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna 
Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih 
sredstev. V ta znesek se tudi ne vključuje vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva, 
za katere zavezanec uveljavlja olajšavo po 61. členu ZDoh-2. Znižanje davčne osnove 
po 66.a členu ZDoh-2 se izključuje tudi z znižanjem davčne osnove po petem odstavku 
28. člena ZSRR-2 

15.2 Vpiše se zmanjšanje davčne osnove za znesek pokrivanja davčne izgube v skladu s 
60. in 148. členom ZDoh-2, ki je možno največ v višini 50 odstotkov davčne osnove od 
dohodka iz dejavnosti 

15.3 Prazno polje obrazca obračuna. Ni namenjeno vpisovanju 
15.4 Vpiše se znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 100 odstotkov zneska vlaganj v 

raziskave in razvoj, v skladu z 61. členom ZDoh-2 ter Pravilnikom o uveljavljanju davčnih 
olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ob upoštevanju petega in sedmega odstavka 
61. člena ZDoh-2. Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg Priloge 8a 
kot sestavni del obračuna predloži Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav 
za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih 
olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj 

15.5 Prazno polje obrazca obračuna. Ni namenjeno vpisovanju. 
15.6 Vpiše se zmanjšanje davčne osnove za del plač zaposlenih invalidov, ki se prizna kot 

davčna olajšava v skladu s prvim in drugim odstavkom 62. člena ZDoh-2 
15.7 Zmanjšanje davčne osnove za zavezanca, ki je invalid v skladu s 63. členom ZDoh-2 
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15.8 Vpiše se znesek zmanjšanja davčne osnove za del plačila vajencem, dijakom ali 
študentom po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, 
vendar največ v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, 
za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem 
izobraževanju (64. člen ZDoh-2) 

15.9 Znesek plačanih premij za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, 
določenih po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se priznajo kot 
davčna olajšava v skladu s 65. členom ZDoh-2 zavezancu delodajalcu za pri njem 
zaposlene delavce, razen plačane premije, ki jo zavezanec plačuje zase v kolektivno 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

15.10 Znesek izplačil v denarju ali v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, 
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, ekološke, religiozne in 
splošnokoristne namene, ki so bila izplačana rezidentom Slovenije in rezidentom države 
članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov držav članic EU, ki se 
nahaja izven države članice EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje 
navedenih dejavnosti; znesek navedenih izplačil se prizna največ do zneska, ki ustreza 
1 odstotku obdavčenih prihodkov zavezanca v davčnem obdobju (66. člena ZDoh-2). 
V to vrstico se ne vpisujejo zneski, izplačani za kulturne namene, športne namene in 
izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki delujejo v javnem interesu (ti se izkazujejo pod zap. št. 15.11a) 

15.11a Znesek izplačil v denarju ali v naravi za kulturne namene, športne namene in izplačila 
prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki delujejo v javnem interesu, za te namene, ki so bila izplačana 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 so po posebnih predpisih 
ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti; znesek 
navedenih izplačil, se prizna največ do zneska, ki ustreza 1,2 odstotka obdavčenih 
prihodkov zavezanca v davčnem obdobju (66. člen ZDoh-2). V to vrstico se ne vpisujejo 
zneski, izplačani za športne namene izvajalcem programa vrhunskega športa za 
vlaganja v vrhunski šport, opredeljenim z zakonom, ki ureja šport (ti se izkazujejo pod 
zap. št. 15.11b)  

15.11b V to vrstico se vpiše znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa 
vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, opredeljenim 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. Olajšava se lahko uveljavlja do zneska, ki ustreza 3,8 % oziroma 
5 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca. (66. člen ZDoh-2) 

15.11c V to vrstico se vpiše znesek izplačil v denarju za namen odprave posledic epidemije, 
izplačan na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun Republike Slovenije 
ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija, vendar največ do višine davčne 
osnove davčnega obdobja  (62.a člen ZIUZEOP) 

15.12 Prazno polje obračuna. Ni namenjeno vpisovanju 
15.13 Znesek posebne osebne olajšave za rezidenta, ki samostojno opravlja specializiran 

poklic na področju kulturne dejavnosti, oziroma rezidenta, ki samostojno opravlja 
novinarski poklic oziroma poklic samostojnega športnika v skladu s prvim, drugim 
oziroma četrtim odstavkom 113. člena ZDoh-2 

15.14 Vpiše se znesek zmanjšanja davčne osnove za del plač na novo zaposlenih oseb, ki se 
prizna kot davčna olajšava v skladu s prvim odstavkom 61.a členom ZDoh-2.  
Vpiše se tudi znesek zmanjšanja davčne osnove za del plač na novo zaposlenih oseb, 
ki se prizna kot davčna olajšava v skladu s četrtim odstavkom 61.a členom ZDoh-2. 
Olajšava po prvem odstavku 61.a člena ZDoh-2, olajšava po četrtem odstavku 61.a 
člena ZDoh-2 in olajšava za zaposlovanje invalidov po 62. členu ZDoh-2 se medsebojno 
izključujejo  

15.15 Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje v  skladu z ZSRR-2 ter podzakonskimi in 
drugimi akti, ki podrobneje urejajo zadevno področje (na primer s Sklepom o 
dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko 
brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16)), vpiše znesek zmanjšanja davčne 
osnove za 70 odstotkov stroškov zaposlenega prikrajšanega delavca, vendar največ v 
višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih pomoči 
(drugi odstavek 28. člena ZSRR-2 in 22. člen Uredbe po ZSRR-2). Davčni zavezanec, 
ki uveljavlja navedeno olajšavo, kot sestavni del davčnega obračuna predloži tudi 
obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z 
visoko brezposelnostjo (28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja), ki je skupaj z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 1 
Uredbe po ZSRR-2 
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15.16 Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje v skladu z ZSRR-2 ter podzakonskimi in drugimi 
akti, ki podrobneje urejajo zadevno področje (na primer s Sklepom o dodatnih začasnih 
ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo (Uradni list 
RS, št. 36/16 in 64/16)), vpiše znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 70 odstotkov 
investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmetena sredstva, 
razen v opremo in neopredmetena sredstva iz drugega in tretjega odstavka 66. a člena 
ZDoh-2, vendar le za investicije v problemskem območju z visoko brezposelnostjo, ter 
največ v višini davčne osnove in do maksimalno dovoljene višine po pravilih državnih 
pomoči (peti odstavek 28. člena ZSRR-2 in 23. člen Uredbe po ZSRR-2) 
Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, kot sestavni del obračuna predloži 
tudi obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje z visoko brezposelnostjo 
(28. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja), ki je skupaj 
z metodologijo za izpolnjevanje obrazca določen v Prilogi 2 Uredbe po ZSRR-2 

15.17 Vpiše se znesek zmanjšanja davčne osnove v višini 40 odstotkov zneska, ki predstavlja 
vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v skladu s prvim odstavkom 65.a člena 
ZDoh-2. Navedena olajšava se izključuje z olajšavama po 61. in 66.a členu ZDoh-2. 
Olajšave ni mogoče uveljaviti za vlaganja, ki so financirana iz sredstev proračunov 
samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna 
EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev 

16. Izračun v obrazcu. Znesek predstavlja letno davčno osnovo dohodka iz dejavnosti za 
izračun dohodnine na letni ravni 

17 Izračun v obrazcu. Znesek predstavlja vsoto vseh olajšav, ki zmanjšujejo osnovo za 
dohodnino 

17.1 Splošno olajšavo iz prvega odstavka 111. člena ZDoh-2 zavezanec lahko upošteva, če 
mu za posamezno davčno leto ta olajšava ni bila upoštevana pri izračunu akontacije 
dohodnine od dohodka iz zaposlitve ali je bilo na ta način upoštevane manj kot 5/12 
olajšave. 
Za posamezno obračunsko oziroma odmerno leto se višina olajšave ugotavlja v skladu 
s petim odstavkom 111. člena v povezavi s 118. členom ZDoh-2. 
Dohodek iz dejavnosti iz prejšnjega odstavka je dobiček (znesek iz postavke 9 
obračuna) oziroma izguba (negativna vrednost zneska iz postavke 10 obračuna), 
kateremu se prišteje obračunani znesek prispevkov za socialno varnost, ki ga je 
zavezanec navedel na prvi strani obrazca. 
Olajšava iz drugega in tretjega odstavka 111. člena ZDoh-2 se upošteva v sorazmernem 
delu glede na število mesecev, ki jih vsebuje obdobje, za katerega se predlaga obračun. 
V primerih, ko se dejavnost ne opravlja celotno davčno leto se morata torej 
upravičenost do olajšave in višina olajšave določiti na podlagi upoštevanja 
preračunanih mej razredov in višine olajšave, glede na število mesecev opravljanja 
dejavnosti 

17.2 Znesek olajšave za vzdrževane družinske člane v skladu s prvim in drugim odstavkom 
114. člena ZDoh-2 se zavezancu upošteva, če za posamezno davčno leto ta olajšava 
ni bila upoštevana pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve ali je bilo 
na ta način upoštevanih manj kot 5/12 te olajšave 

17.3 Znesek vplačane premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki se 
lahko kot olajšava na podlagi 117. člena ZDoh-2 upošteva zavezancu, če jo plačuje 
zase v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in je obvezno zavarovan kot 
samozaposlena oseba (drugi odstavek 128. člena ZDoh-2) 

18. Prazno polje obrazca obračuna. Ni namenjeno vpisovanju 
19. Izračun v obrazcu 
20. Akontacija dohodnine se izračuna z uporabo zneska iz zap. št. 19. in lestvice iz 122. 

člena ZDoh-2 (128. člen ZDoh-2), ki je usklajena s koeficientom rasti cen življenjskih 
potrebščin v Sloveniji. Če ima zavezanec izpolnjen podatek pod zap. št. 2.2. obračuna 
in je z državo pogodbenico za odpravo dvojnega obdavčevanja dohodka določena 
metoda oprostitve s progresijo, se pri določitvi davčne stopnje upošteva tudi prihodek, 
ki je izvzet iz obdavčitve pod zap. št. 2.2., zmanjšan za odhodke pod zap. št. 6.7. 
Zavezanec, ki za dohodke iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ugotavlja 
davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v skladu z drugim 
odstavkom 47. člena ZDoh-2, lahko izračuna akontacijo dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti po posebej izračunani povprečni stopnji. V tem primeru izračuna povprečno 
stopnjo v Tabeli B iz Priloge 13a 
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21. Znesek odbitka tujega davka, ki ga je zavezanec plačal od dohodkov iz virov izven 
Slovenije, vključenih v njegovo davčno osnovo; znesek odbitka tujega davka se 
izračuna in uveljavlja v skladu z določbami 136., 137., 138., 139., 140. in 141. člen 
ZDoh-2 ter 284. a člena ZDavP-2. 

22. Znesek povečanja davka za razliko med predhodno priznanim odbitkom tujega davka 
in odbitkom, ki bi bil možen ob upoštevanju naknadnih sprememb odbitka tujega 
davka (139. člen ZDoh-2) 

23. Izračun v obrazcu 
24. Znesek zmanjšanja davčne obveznosti za znesek odtegnjenega davka (četrti odstavek 

68. člena in peti odstavek 128. člena ZDoh-2). 
25. Znesek predhodne akontacije dohodnine za davčno obdobje (peti odstavek 128. člena 

ZDoh-2). 
26. Izračun v obrazcu 
27. Izračun v obrazcu 
28. Znesek osnove za akontacijo dohodnine iz zap. št. 19, preračunan na letno osnovo, če 

obračun velja za krajše obdobje 
29. Znesek iz zap. št. 28, pomnožen s stopnjo iz 122. člena ZDoh-2 
30. Znesek iz zap. št. 29, deljen z 12, če je zap. št. 29 večja od 400 eurov (tretji odstavek 

298. člena ZDavP-2) 
31. Znesek iz zap. št. 29, deljen s 4, če zap. št. 29 ne presega 400 eurov (tretji odstavek 

298. člena ZDavP-2) 
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VI. Metodologija izpolnjevanja obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za 
zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov 

 
Podatke v tem delu obračuna izpolnijo samo zavezanci, ki so v delu I. označili polje N. 

 
Zap. št.  

1. Znesek prihodkov ugotovljenih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS, 
Slovenski računovodski standard 39) in na podlagi poslovnih knjig in evidenc, kot jih 
predpisuje Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, 
ki opravljajo dejavnost 

1.1 Znesek dohodkov, izkazanih v zap. št. 1, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, 
vključno z davčnim odtegljajem (136. člena ZDoh-2 v povezavi s 53. členom in četrtim 
odstavkom 68. člena ZDoh-2) 

2. Skupni znesek zmanjšanja prihodkov, izkazanih v zap. št. 1, za posamezne vrste 
prihodkov iz zap. št. 2.1 do 2.9 

2.1 Znesek prihodkov pri odpravi in porabi rezervacij, ki predhodno niso bile priznane 
oziroma so bile obdavčene že ob njihovem  oblikovanju (tretji odstavek 20. člena 
ZDDPO-2 v povezavi s 83. členom ZDDPO-2) 

2.2 Znesek prihodkov, izvzetih iz obdavčitve na podlagi mednarodnih pogodb (odprava 
dvojne obdavčitve z metodo izvzetja po mednarodni pogodbi o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in oprostitev dobičkov ali delov dobičkov, ki so po mednarodni pogodbi, 
ki ureja obdavčitev mednarodnega prometa, obdavčeni samo v drugi državi 
pogodbenici) ter znesek prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti in so po prvem 
odstavku 27. člena ZUVRAS izvzeti iz obdavčitve 

2.3 Znesek prihodkov pri odpravi oslabitve, ki se v skladu s tretjim odstavkom 21. člena, 
drugim odstavkom 22. člena ter 96. členom ZDDPO-2 izvzamejo iz obdavčitve, če 
predhodna oslabitev ni bila upoštevana 

2.4 Znesek prihodkov, ki po določbi 54. člena ZDoh-2 ne veljajo kot prihodek, dosežen z 
opravljanjem dejavnosti: 
1. dividenda, kot je določena v poglavju III.6.2 ZDoh-2, 
2. obresti, kot so določene v poglavju III.6.1. ZDoh-2, in dosežene na podlagi 
prenosljivih 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 
poglavju III.6.2 ZDoh-2, 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 

2.5 Znesek prihodkov, ki so bili v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih že vključeni v 
davčno osnovo in se zaradi odprave dvojne obdavčitve izvzamejo iz davčne osnove v 
skladu s prvim odstavkom 13. člena ZDDPO-2 

2.6 Znesek prihodkov, ki izvirajo iz v preteklih davčnih obdobjih nepriznanih odhodkov in 
se izvzamejo iz davčne osnove v skladu s tretjim odstavkom 13. člena ZDDPO-2 

2.7 Znesek zmanjšanja prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane 
razlike med davčno in pošteno vrednostjo sredstev pri prenosu sredstev na novega 
zasebnika, ki glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2 niso bile 
upoštevane pri določanju davčne osnove na obračunski dan prenosa 

2.8 Znesek prihodkov iz naslova mesečnega temeljnega dohodka, ki so skladno s šestim 
odstavkom 34. člena ZIUZEOP in šestim odstavkom 88. člena ZZUOOP izvzeti iz 
obdavčitve, ter znesek prihodkov iz naslova delno povrnjenega izgubljenega dohodka 
(za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile 
zaradi varstva otrok), ki so v skladu s petim odstavkom 93. člena ZZUOOP izvzeti iz 
obdavčitve. Zaporedna številka 2.8 se izpolnjuje samo v primerih, kadar je ob 
upoštevanju pravilne računovodske obravnave mesečni temeljni dohodek in delno 
povrnjen izgubljen dohodek vključen v zaporedno št. 1 davčnega obračuna 

2.9 Vpiše se znesek prihodkov iz naslova obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se 
nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca za dohodek iz dejavnosti, ki jih za 
zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna 
skupnost, in se v skladu s tretjim odstavkom 56. člena ZDoh-2 ne štejejo za prihodek 
zavezanca 
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3. Skupni znesek povečanja prihodkov iz zap. št. 1 glede na določbe ZDDPO-2 in ZDoh- 
2 (zap. št. 3.1 do 3.6) 

3.1 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov pri transfernih cenah s povezanimi osebami 
iz 16. člena ZDoh-2, v skladu z določbami tretjega in petega odstavka 16. člena ZDDPO-
2, ki se opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem primerljivih 
tržnih cen (tretji odstavek 16. člena ZDDPO-2) 

3.2 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov pri cenah s povezanimi osebami rezidenti 
iz 16. člena ZDoh-2 v skladu z določbami 17. člena ZDDPO-2 

3.3 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim 
osebam iz 16. člena ZDoh-2, ki se, če so bile obresti obračunane po nižji obrestni meri 
ali sploh niso bile obračunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z upoštevanjem 
zadnje objavljene, ob času odobritve posojila oziroma ob času obračuna obresti znane 
priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 19. člena ZDDPO-2) 

3.4 Znesek prilagoditve (povečanja) prihodkov od obresti na dana posojila povezanim 
osebam rezidentom iz 16. člena ZDoh-2, če so bile obresti obračunane po nižji obrestni 
meri ali sploh niso bile obračunane, opravi najmanj do višine, ugotovljene z 
upoštevanjem zadnje objavljene, ob času odobritve posojila oziroma ob času obračuna 
obresti znane priznane obrestne mere (prvi in tretji odstavek 19. člena 
ZDDPO-2) 

3.5 Znesek povečanja prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev pri novem 
zasebniku, za razliko, za katero je bil zasebnik, ki je prenašal sredstva na novega 
zasebnika, oproščen davka od razlike med pošteno in davčno vrednostjo sredstev na 
obračunski dan prenosa 

3.6 Povečanje prihodkov na podlagi drugega odstavka 49. člena ZDoh-2 za zneske povečanj 
sredstev ali zmanjšanja dolgov, ki se nanašajo na pretekla obdobja, in ki 
zaradi takratnega načina ugotavljanja davčne osnove niso bili obdavčeni (npr. 
subvencije za pretekla obdobja prejete v tekočem obdobju) 

4. Davčno priznani prihodki - Izračun v obrazcu 
5. Se ne izpolnjuje 
6. Se ne izpolnjuje 
7. Se ne izpolnjuje 
8. Davčno priznani odhodki se priznajo v višini 80 odstotkov doseženih prihodkov iz 

zaporedne št. 4, v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZDoh-2 (zap. št. 4 x 0,80), vendar 
ne več kot 40.000 eurov ali 80.000 eurov, če je bila v davčnem letu, za katerega se 
ugotavlja davčna osnova pri zavezancu, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas 
neprekinjeno najmanj 5 mesecev. Za nosilca in člane kmečkega gospodinjstva iz 
šestega odstavka 48. člena ZDoh-2 se upoštevajo normirani odhodki ne več kot v višini 
80.000 eurov na nosilca in na drugega člana kmečkega 
gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet 
oziroma član kmečkega gospodinjstva 

9. Razlika med davčno priznanimi prihodki in normiranimi odhodki - Izračun  v 
obrazcu 

10. Se ne izpolnjuje 
11. Izračun v obrazcu 
11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi preračunov, opravljenih zaradi 

sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak, pri obdavčljivih prihodkih in 
davčno priznanih odhodkih, vključno z rezervacijami za pokojnine, jubilejne nagrade in 
odpravnine (14. člen ZDDPO-2) 

11.2 Se ne izpolnjuje 
11.3 Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja (revalorizacijskih 

rezerv) , ki je posledica prevrednotenja gospodarskih kategorij na višje poštene 
vrednosti in ga je zavezanec v letu, za katerega se sestavlja ta obračun, prenesel 
neposredno v preneseni poslovni izid ali druge sestavine kapitala, vključno s presežki iz 
prevrednotenja sredstev (revalorizacijskimi rezervami), ki se prenašajo v preneseni 
poslovni izid in davčno osnovo sorazmerno z obračunano amortizacijo (15. člen 
ZDDPO-2) ), ter za delež zneska odprave rezervacij, pripoznanih v drugem 
vseobsegajočem donosu, ki je zmanjševal davčno osnovo ob oblikovanju (15.a člen 
ZDDPO-2 v povezavi z 20. členom ZDDPO-2 

11.4 Se ne izpolnjuje 
12. Povečanje davčne osnove - Izračun v obrazcu 
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12.1 Povečanje davčne osnove v skladu s 147. členom ZDoh-2 za znesek predhodno 
uveljavljene investicijske davčne olajšave, zaradi predčasne prodaje oziroma odtujitve 
ali prenosa sredstev izven RS, zaradi izgube pravice do uporabe opredmetenega 
osnovnega sredstva pri finančnem najemu, zaradi prenosa sredstva iz podjetja v 
gospodinjstvo in odtujitve sredstva. Vpiše se tudi znesek povečanja davčne osnove v 
skladu s šestim in sedmim odstavkom 66.a člena ZDoh-2 

12.2 Povečanje davčne osnove v skladu s petim odstavkom 6. člena ZRPPR1015 oziroma 
v skladu z devetim odstavkom 28. člena ZSRR-2 za znesek izkoriščene davčne olajšave 
za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oz. iz 
problemskega območja z visoko brezposelnostjo (primeroma Pokolpja) pred 
predpisanim rokom 

12.3 Znesek povečanja davčne osnove ob odpisu terjatev za znesek davčno priznanih 
odhodkov iz oslabitve terjatev v preteklih davčnih obdobjih, če se odpis terjatev ne 
opravi pod pogoji iz šestega odstavka 21. člena ZDDPO-2 (sedmi odstavek 21. člena 
ZDDPO-2) 

13. Davčna osnova - Izračun v obrazcu. 
14. Se ne izpolnjuje 
15. Se ne izpolnjuje 
16. Osnova za izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se prepiše iz zap. št. 13 
17. Se ne izpolnjuje 
18. Se ne izpolnjuje 
19. Se ne izpolnjuje 
20. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se izračuna kot dokončni davek na podlagi 

davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.3 poglavja ZDoh-2 (zneska iz zap. 
št. 16), ki se množi z davčno stopnjo, kot jo določa 135.a člen ZDoh-2. Dohodnina od 
dohodka iz dejavnosti je dokončni davek in se ne všteva v 
davčno osnovo za odmero dohodnine na letni ravni 

21. Znesek odbitka tujega davka, ki ga je zavezanec plačal od dohodkov iz virov izven 
Slovenije, vključenih v njegovo davčno osnovo; znesek odbitka tujega davka se 
izračuna in uveljavlja v skladu z določbami 136., 137., 138., 139., 140. in 141. člena 
ZDoh-2 ter 284.a člena ZDavP-2. 

22. Znesek povečanja davka za razliko med predhodno priznanim odbitkom tujega davka 
in odbitkom, ki bi bil možen ob upoštevanju naknadnih sprememb odbitka tujega 
davka (139. člen ZDoh-2) 

23. Davčna obveznost - Izračun v obrazcu 
24. Znesek zmanjšanja davčne obveznosti za znesek odtegnjenega davka (četrti odstavek 

68. člena in peti odstavek 128. člena ZDoh-2) v skladu s 307.b členom ZDavP-2 
25. Znesek zmanjšanja davčne obveznosti za znesek med letom obračunane akontacije 

dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno obdobje obračuna (drugi odstavek 
135.b člena ZDoh-2) v skladu s 307.b členom ZDavP-2 

26. Obveznost za doplačilo dohodnine od dohodka iz dejavnosti - Izračun v obrazcu 
27. Preveč obračunana dohodnina od dohodka iz dejavnosti - Izračun v obrazcu 
28. Osnova za določitev akontacije ali predhodne akontacije  je  osnova za izračun 

dohodnine iz zap. 16, preračunana na letno osnovo, če davčni obračun velja za krajše 
obdobje 

29. Znesek iz zap. št. 28, pomnožen s stopnjo iz 135.a člena ZDoh-2 
30. Znesek iz zap. št. 29, deljen z 12, če je zap. št. 29 večja od 400 eurov (tretji odstavek 

298. člena, v povezavi s 307.a členom ZDavP-2) 
31. Znesek iz zap. št. 29, deljen s 4, če zap. št. 29 ne presega 400 eurov (tretji odstavek 

298. člena, v povezavi s 307.a členom ZDavP-2) 
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VII. Sprememba načina ugotavljanja davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju 
 

Zavezanci, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje in želijo v koledarskem letu, ki sledi letu, za 
katerega oddajajo obračun, spremeniti način ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti iz 
ugotavljanja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov v način ugotavljanja na podlagi 
dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, označijo polje pred oznako VII.A. Če označijo to polje, 
morajo obvezno priložiti tudi Prilogo 15. 

 
Zavezanci, ki v koledarskem letu, ki sledi letu obdobja, za katerega oddajajo obračun, davčne osnove 
od dohodka iz dejavnosti ne bodo več ugotavljali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, 
davčni organ o tem obvestijo na način, da, označijo polje pred oznako VII.B. 

 
Zavezanec, ki je v obdobju obračuna nosilec za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v 
skladu z drugim odstavkom 47. člena zakona, ki ureja dohodnino in je v delu II. obračuna – osnovni 
podatki o zavezancu označil, da je nosilec osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (drugi 
odstavek 47. člena ZDoh-2), mora označiti tudi polje pred oznako VII.C, če je davčnemu organu priglasil 
prenehanje ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in z davčnim letom po davčnem letu, za katerega predlaga 
ta obračun, prehaja na pavšalno ugotavljanje dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti (s katastrskim dohodkom in pavšalno oceno na panj). 

 
VIII. Podatki o prilogah k obračunu 

 
Označijo se polja pred oznakami za prilogo ali drug obrazec, ki je priložen k obračunu. 

 
Zavezanci, ki so v delu I. obračuna označili polje D, ker v obdobju, za katerega oddajajo obračun, davčno 
osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ne označijo 
dela VII.B obračuna. 

 
Zavezanci, ki so v delu I. obračuna označili polje N, ker v obdobju, za katerega oddajajo obračun, davčno 
osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, 
ne označijo dela VII.A obračuna ter k obračunu ne priložijo: 
 PRILOGE 3: Podatki iz bilance stanja 
 PRILOGE 4: Podatki iz izkaza poslovnega izida 

o in tudi ne označijo izjave o predložitvi podatkov iz obeh prilog na AJPES 
 PRILOGE 9: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje 
 PRILOGE 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu 

akontacije dohodnine 
 PRILOGE 13a: Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za 

zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 
 PRILOGE 14a: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki preneha z opravljanjem 

dejavnosti 
 PRILOGE 14b: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem 

dejavnosti 
 Priloge 15: Priglasitve ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in 

normiranih odhodkov 
 Obrazca za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko 

brezposelnostjo – PRILOGA 1 Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (drugi odstavek 
28. člena ZSRR-2) 

Obrazca za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo – PRILOGA 2 Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (peti odstavek 28. 
člena ZSRR-2).«. 
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 9 
 

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE 
(zap. št. 15.6, 15.8 in 15.14 obračuna) 

 
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek 
pod zap. št. 15.6 in/ali, 15.8 in/ali 15.14 V. dela obračuna akontacije. Na obrazcu se razkrivajo podatki 
v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov v skladu z 62. členom ZDoh-2, v zvezi z olajšavo za 
izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju v skladu s 64. členom ZDoh-2 in v zvezi z 
olajšavo za zaposlovanje v skladu z 61.a členom ZDoh-2. 

 
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz treh delov: 

 
TABELA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (prvi in drugi odstavek 62. 
člena ZDoh-2) 

 
TABELA B – Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju 
(64. člena ZDoh-2) 

 
TABELA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje (61.a. člen ZDoh-2) 

 
Medsebojno se za istega delavca izključujejo olajšava za zaposlovanje invalidov v TABELI A (62. člen 
ZDoh-2), olajšava za zaposlovanje po prvem odstavku 61.a člena ZDoh-2 ter olajšava za zaposlovanje 
po četrtem odstavku 61.a člena ZDoh-2 v TABELI C (61.a člen ZDoh-2).  

 
 

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v eurih s centi. 
 

Stolpec 1 – Zaporedna številka 
V stolpcu 1 je predhodno navedena zaporedna številka zaposlenega. 

 
Stolpec 2 – Ime in priimek 
Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo. 

 
Stolpec 3 – Davčna številka 
Vpiše se davčna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo. 

 
TABELA A – stolpec 4 – Vrsta olajšave za zaposlovanje invalida 
Vpiše se ustrezna oznaka: 
C - invalid (po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov), 
D - invalidna oseba s 100-odstotno telesno okvaro ali gluha oseba, 
E - invalid, ki ga zaposli zavezanec nad predpisano kvoto po zakonu, ki ureja zaposlitveno 

rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in čigar invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni pri istem delodajalcu. 

 
TABELA A – stolpec 5 – Datum sklenitve delovnega razmerja 
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, v obliki dd.mm.ll. Če gre za 
zasebnika, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti po 51. členu ZDoh-2, se vpiše datum sklenitve 
delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost. 

 
TABELA A – stolpec 6 – Plača zaposlenega 
Vpiše se znesek plače, ki je bila zaposlenemu invalidu izplačana v davčnem obdobju. 

 
TABELA A – stolpec 7 – 50% plače 
Vpiše se 50% izplačane plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 oznako C. 
 
TABELA A – stolpec 8 – 70% plače 

 
Vpiše se 70% izplačane plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 oznako D ali E. 

 
Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 TABELE A je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.6 
V.   dela obračuna. 
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TABELA B- stolpec 4 – Število mesecev izvajanja praktičnega dela 
Vpiše se število mesecev izvajanja praktičnega dela s strani posamezne osebe v strokovnem 
izobraževanju. 

 
TABELA B– stolpec 5 – Višina plačila 
Vpiše se višina plačila za praktično delo. 

 
TABELA B-stolpec 6 – 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS 
Vpiše se znesek, ki se izračuna tako, da se 80 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v 
Sloveniji množi s številom mesecev izvajanja praktičnega dela v stolpcu 4. 

 
TABELA B – stolpec 7 – Nižji od zneskov 
Vpiše se nižji od zneskov iz stolpca 5 in 6 v posamezni vrstici. 
 
Skupni znesek v stolpcu 7 TABELE B je večji ali enak znesku pod zap. št.  15.8 V. dela 
obračuna. TABELA C 
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo iz prvega odstavka 61.a člena le, če so kumulativno izpolnjeni 
pogoji iz prvega, drugega in tretjega odstavka 61.a člena ZDoh-2: 

1. da je novo zaposlena oseba mlajša od 29 ali starejša od 55 let oziroma gre za osebo v poklicu, 
za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, 

2. da novo zaposlena oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri njem ali pri njegovi 
povezani osebi, 

3. da je zaposlitev novo zaposlenih oseb pomenila v davčnem obdobju, v katerem so bili ti delavci 
na novo zaposleni, povečanje skupnega števila zaposlenih delavcev pri zasebniku v skladu s 
tretjim odstavkom 61.a člena ZDoh-2. 

4. Zaposlitev osebe v poklicu, za katero na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitev, se lahko 
uveljavlja le 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. 

 
Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo iz četrtega odstavka 61.a člena, če zaposli osebo, mlajšo od 25 let, ki 
se zaposluje prvič, v skladu z 61.a člena ZDoh-2. 
 
 

TABELA C- stolpec 4 – Vrsta olajšave za zaposlovanje 
Vpiše se ustrezna oznaka: 
A – novo zaposlena oseba mlajša od 29 let  
B – novo zaposlena oseba starejša od 55 let 
C – osebo v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve 
D – oseba mlajša od 25 let, ki se zaposluje prvič  
 

 
TABELA C– stolpec 5 – Datum sklenitve delovnega razmerja 
Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, v obliki dd.mm.ll. Če gre za 
zasebnika, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti po 51. členu ZDoh-2, se vpiše datum sklenitve 
delovnega razmerja zaposlenega pri zasebniku, ki je prenehal opravljati dejavnost. 

 
TABELA C-stolpec 6 – Plača zaposlenega 
Vpiše se znesek plače, ki je bila novo zaposlenemu delavcu izplačana v davčnem obdobju. 

 
TABELA C – stolpec 7 – 45 % ali 55 % plače 
Vpiše se znesek, ki predstavlja 45 % izplačane plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisane 
oznake A, B ali C oziroma znesek 55 odstotkov plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano 
oznako D. 

 
Skupni znesek v stolpcu 7 TABELE C je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.14 V. dela obračuna. 

«. 
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METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE PRILOGE 10 
 

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE 
(zap. št. 15.10, 15.11a, 15.11b, 15.11c obračuna) 

 
 

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje: 
 

 V TABELI A in v stolpcih 1 do 7 TABEL B1, B2, B3 in C, če ima zavezanec vpisan podatek 
pod zap. št. 15.10, 15.11a, 15.11b in/ali 15.11c V. dela obračuna ali kadar ima zavezanec 
ostanek davčne olajšave po petem odstavku 66. člena ZDoh-2 ali tretjem odstavku 62.a člena 
ZIUZEOP ali kadar je zavezanec v davčnem obdobju, za katero predlaga obračun, izplačal 
donacije v skladu s prvim in/ali drugim odstavkom 66. člena ZDoh-2 ali kadar je zavezanec 
izplačal donacije v skladu z 62.a. členom ZIUZEOP. 

 V stolpcih 1 do 5 ter 7 TABEL B1, B2, B3 in C, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če 
ima zavezanec ostanek davčne olajšave po petem odstavku 66. člena ZDoh-2 oziroma po 62.a 
členu ZIUZEOP. 

 
Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v eurih s centi. 

 
 

TABELA A 
 
 

Stolpec 1 – Olajšava za donacije 
 

Pod točke A in B1, B2 in B3 se vpisujejo izplačila v denarju ali naravi rezidentom Slovenije in 
rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, 
ki se nahaja izven države članice EU. Vpisujejo se tudi izplačila v države članice Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP), ki hkrati niso države članice EU.  

 
Pod točko A se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu s prvim odstavkom 66. člena ZDoh-2, to 
so izplačila za humanitarne, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno- 
izobraževalne, zdravstvene, ekološke, religiozne in druge splošnokoristne namene, razen izplačil za 
kulturne namene, športne namene in izplačil prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred 
naravnimi  in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, ki se vpišejo pod točko B1 
oziroma B2. 

 
Pod točko B1 se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu s prvim in drugim odstavkom 66. člena 
ZDoh-2 za namene iz drugega odstavka tega člena (1 odstotek + 0,2 odstotka obdavčenega prihodka 
davčnega obdobja), to so izplačila za kulturne namene, športne namene in izplačila prostovoljnim 
društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu 
za te namene. Navedena izplačila ne smejo biti zajeta že pod točko A. Skupna izplačila, zajeta pod 
točko A in točko B1, ne smejo presegati 1,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja 
zavezanca. 
Pod točko B2 se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili izvajalcem programa vrhunskega športa po prvem 
odstavku in po 1. in 2. točki drugega odstavka 66. člena ZDoh-2 (1 odstotek + 0,2 odstotka + 3,8 odstotka 
obdavčenega prihodka davčnega obdobja), to so izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa - 
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 so po posebnih predpisih 
ustanovljeni za opravljanje športnih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti (npr. društva, zavodi, 
ipd). Navedena izplačila ne smejo biti zajeta že pod točko A, B1 in B3. Skupna izplačila, zajeta pod 
točkami A, B1, B2 in B3, ne smejo presegati 5 odstotkov obdavčenega prihodka davčnega obdobja 
zavezanca. 
Pod točko B3 se vpisujejo podatki v zvezi izplačil izvajalcem programa vrhunskega športa po 2. točki 
drugega odstavka 66. člena ZDoh-2 (3,8 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja), to so 
izplačila v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, 
opredeljenim 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, ki so ustanovljeni za opravljanje pridobitne dejavnosti (npr. samostojni 
podjetnik posameznik, d.o.o., ipd.). Skupna izplačila, zajeta pod točkami A, B1, B2 in B3, ne smejo 
presegati 5 odstotkov obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca. 
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Pod točko C se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu z 62.a členom ZIUZEOP, to so izplačila za 
namen odprave posledic epidemije, izplačana na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun 
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija. Možnost uveljavljanja 
davčne olajšave za izplačila po tej točki ni omejena glede na obdavčen prihodek davčnega obdobja 
zavezanca. 

 

Stolpec 2 – Znesek izplačil za donacije v davčnem obdobju 
 

Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplačal (v denarju in/ali v naravi) v davčnem obdobju za 
določene skupine namenov. 
 
Stolpec 3 – Kontrolni podatek 
 
Pod točko A se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 1 odstotek obdavčenega prihodka 
davčnega obdobja zavezanca. 

 
 

Stolpec 4 – Uveljavljanje olajšav 
 

Pod točko A se vpiše znesek koriščenja olajšave, ki je enak znesku pod zap. št. 15.10 V. dela obračuna. 
Znesek ne sme biti večji od nižjega med zneskoma iz stolpcev 2 in 3 pod točko A. 

 
TABELA B1 

 
Tabela B1 se izpolnjuje: 

 V stolpcih 1 do 7, v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko B1 Tabele A izkazan 
znesek olajšave, ki se lahko v skladu s petim odstavkom 66. člena ZDoh-2 koristi v tekočem 
davčnem obdobju (skupaj z zneskom iz stolpca 4 pod točko A tabele A za največ 1,2 odstotka 
obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja) oziroma se lahko prenaša v naslednja tri 
davčna obdobja. Tabela se izpolnjuje tudi, če ima zavezanec neizkoriščen del davčne olajšave 
iz predhodnega davčnega obdobja. 

 V stolpcih 1 do 5 in 7, v primeru, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če ima 
neizkoriščen del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. Vrstica n se ne izpolnjuje. 

 
Stolpec 1 – Davčno obdobje 

 
Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL, pri čemer »n« pomeni davčno obdobje, za katero se 
sestavlja obračun. 

 
Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davčnem obdobju n 

 
Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec 
še ni izkoristil in jo ima možnost uveljavljati (podatki iz stolpca Neizkoriščen del davčne olajšave iz 
Tabele B1 iz predhodnega davčnega obdobja). Za davčna obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 
2022, so se podatki vključevali v tabelo B, ki je poleg podatkov o donacijah za namene iz drugega 
odstavka 66. člena ZDoh-2 vključevala tudi podatke o donacijah po 62.a členu ZIUZEOP. Za ta obdobja 
se v prvem davčnem obdobju, ki se začne od vključno 1. januarja 2022, vpiše podatek iz stolpca 
Neizkoriščeni del davčne olajšave iz tabele B iz predhodnega davčnega obdobja, in sicer samo ustrezen 
del, ki se nanaša na olajšavo po drugem odstavku 66. člena ZDoh-2.  
V vrstico n se vpiše znesek iz stolpca 2 pod točko B1. 

 
Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odločbe v postopku nadzora 

 
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu in 
višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni 
predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se 
sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-3 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 
10, Tabelo B1, obračuna za pretekla obdobja. 
 
Za davčna obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2022, so se podatki vključevali v tabelo B, ki je poleg 
podatkov o donacijah za namene iz drugega odstavka 66. člena ZDoh-2 vključevala tudi podatke o 
donacijah po 62.a členu ZIUZEOP. Za ta obdobja se vpisujejo tiste spremembe, ki niso bile vključene v 
tabelo B iz zadnjega davčnega obdobja, ki se je začelo pred 1. januarjem 2022, in sicer samo del, ki se 
nanaša na olajšavo po drugem odstavku 66. člena ZDoh-2. 
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Stolpec 4 – Povečanje davčne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti 
 

Če dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke četrtega odstavka in devetega 
odstavka 51. člena ZDoh-2 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor če odtujitve 
sploh ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom 
davčne olajšave iz preteklih obdobij. Za davčna obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2022, so se 
podatki vključevali v tabelo B, ki je poleg podatkov o donacijah za namene iz drugega odstavka 66. 
člena ZDoh-2 vključevala tudi podatke o donacijah po 62.a členu ZIUZEOP. Za ta obdobja se v prvem 
davčnem obdobju, ki se začne od vključno 1. januarja 2022, vpišejo podatki o ostanku neizkoriščenega 
dela davčne olajšave zasebnika, ki nadaljuje dejavnost, iz tabele B iz predhodnega davčnega obdobja, 
in sicer samo ustrezen del, ki se nanaša na olajšavo po drugem odstavku 66. člena ZDoh-2. 
 

 
Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava 

 
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred 
zneskom v stolpcu 3. Če je seštevek negativen, se vpiše 0. 

 
Stolpec 6 – Koriščenje davčne olajšave v dav. obdobju, za katerega se sestavlja obračun (n) 
Vpiše se vsota zneskov koriščenja davčne olajšave po 66. členu ZDoh-2. 

 
Podatek lahko vpisujejo le zavezanci, ki izpolnjujejo V. del obračuna. Vpiše se znesek koriščenja davčne 
olajšave iz posameznega davčnega obdobja. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave iz 1. točke 
drugega odstavka 66. člena ZDoh-2 (tekoče in prenesene iz preteklih treh davčnih obdobij) v tekočem 
obdobju ne sme preseči višine 1,2 odstotka obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja, če pa 
zavezanec koristi tudi olajšavo za namene iz prvega odstavka 66. člena ZDoh-2 (zap. št. 15.10 V. dela 
obračuna), skupni znesek olajšav za donacije ne sme presegati 1,2 odstotka obdavčenega prihodka 
davčnega obdobja zavezanca. 

 
Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5. Skupni 
znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.11a V. dela obračuna. 

 
Stolpec 7 – Neizkoriščeni del davčne olajšave 

 
Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6. 
 
 
TABELA B2 

 
Tabela B2 se izpolnjuje:  
• V stolpcih 1 do 7, v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko B2 tabele A izkazan znesek 
olajšave, ki se lahko v skladu s petim odstavkom 66. člena ZDoh-2 koristi v tekočem davčnem obdobju 
(skupaj z zneskom iz stolpca 4 pod točko A in točko B1 tabele A za največ 5 odstotkov obdavčenega 
prihodka tekočega davčnega obdobja) oziroma se lahko prenaša v naslednja tri davčna obdobja. Tabela 
se izpolnjuje tudi, če ima zavezanec neizkoriščen del davčne olajšave iz predhodnega davčnega 
obdobja. 
• V stolpcih 1 do 5 in 7, v primeru, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če ima neizkoriščen 
del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. Vrstica n se ne izpolnjuje. 
 

 
Stolpec 1 – Davčno obdobje 

 
Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davčno obdobje n 
pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun. 

 
Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davčnem obdobju n 

 
Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec še 
ni izkoristil in jo ima možnost uveljaviti (podatki iz stolpca Neizkoriščeni del davčne olajšave iz tabele B2 
iz predhodnega davčnega obdobja). V vrstico n se vpiše znesek iz stolpca 2 pod točko B2. 

 
Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odločbe v postopku nadzora 

 
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu in 
višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni 
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predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se 
sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-3 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 
10, Tabelo B2, obračuna za pretekla obdobja. 

 
Stolpec 4 – Povečanje davčne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti 

 
Če dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke četrtega odstavka in devetega 
odstavka 51. člena ZDoh-2 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor če odtujitve sploh 
ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom 
davčne olajšave iz preteklih obdobij. 
 

Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava 
 

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred 
zneskoma v stolpcih 3 in 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0. 

 
Stolpec 6 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun (n) 

 
Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave po prvem odstavku in po 1. ter 2. točki drugega odstavka 
66. člena ZDoh-2 za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa, ki so ustanovljeni za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti (npr. društva, zavod, ipd.). Skupni znesek koriščenja davčne olajšave 66. člena 
ZDoh-2 (tekoče in prenesene iz preteklih treh davčnih obdobij) v tekočem obdobju, skupaj z zneskom iz 
stolpca 4 pod točko A tabele A oziroma pod zap. št. 15.10 obračuna, zneskom iz tabele B1 oziroma pod 
zap. št. 15.11a obračuna in zneskom iz tabele B3, ne sme preseči višine 5 odstotkov obdavčenega 
prihodka tekočega davčnega obdobja. 

 
Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5. Skupni 
znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku pod zap. št. 15.11b obrazca V. dela obračuna. 
Skupna vsota zneskov iz zap. št. 15.10, zap. št. 15.11a in zap. št. 15.11b obračuna ne sme presegati 5 
odstotkov obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja. 

 
 

Stolpec 7 – Neizkoriščeni del davčne olajšave 
 

Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6. 
 
 
TABELA B3 

 
 

Tabela B3 se izpolnjuje:  
• V stolpcih 1 do 7, v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko B3 tabele A izkazan znesek 
olajšave, ki se lahko v skladu s petim odstavkom 66. člena ZDoh-2 koristi v tekočem davčnem obdobju 
(največ 3,8 odstotkov obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja) oziroma se lahko prenaša v 
naslednja tri davčna obdobja. Tabela se izpolnjuje tudi, če ima zavezanec neizkoriščen del davčne 
olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. 
• V stolpcih 1 do 5 in 7, v primeru, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če ima neizkoriščen 
del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. Vrstica n se ne izpolnjuje. 

 
 

Stolpec 1 – Davčno obdobje 
 

Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davčno obdobje n 
pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun. 

 
Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davčnem obdobju n 

 
Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec še 
ni izkoristil in jo ima možnost uveljaviti (podatki iz stolpca Neizkoriščeni del davčne olajšave iz tabele B 
iz predhodnega davčnega obdobja). V vrstico n se vpiše znesek iz stolpca 2 pod točko B3. 

 
Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odločbe v postopku nadzora 

 
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu in 
višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni 
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predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se 
sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-3 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 
10, Tabelo B3, obračuna za pretekla obdobja. 

 
Stolpec 4 – Povečanje davčne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti 

 
Če dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke četrtega odstavka in devetega 
odstavka 51. člena ZDoh-2 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor če odtujitve sploh 
ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom davčne 
olajšave iz preteklih obdobij. 

 
Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava 

 
Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred 
zneskoma v stolpcih 3 in 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0. 

 
Stolpec 6 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun (n) 

 
Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave po 2. točki drugega odstavka 66. člena ZDoh-2 za izplačila 
izvajalcem programa vrhunskega športa, ki so ustanovljeni za opravljanje pridobitne dejavnosti (npr. 
s.p., d.o.o., ipd). Skupni znesek koriščenja davčne olajšave iz 2. točke drugega odstavka 66. člena ZDoh-
2 (tekoče in prenesene iz preteklih treh davčnih obdobij) v tekočem obdobju ne sme preseči višine 3,8 
odstotka obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja.  

 
Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5. Skupna 
vsota zneskov iz zap. št. 15.10, zap. št. 15.11a in zap. št. 15.11b obrazca V. dela obračuna ne sme 
presegati 5 odstotkov obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja. 

 
Stolpec 7 – Neizkoriščeni del davčne olajšave 

 
Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6. 
 
TABELA C 

 
 

Tabela C se izpolnjuje:  
• V stolpcih 1 do 7, v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko C tabele A izkazan znesek 
olajšave, ki se lahko v skladu z 62.a členom ZIUZEOP koristi v tekočem davčnem obdobju oziroma se 
lahko prenaša v naslednja tri davčna obdobja. Tabela se izpolnjuje tudi, če ima zavezanec neizkoriščen 
del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. 
• V stolpcih 1 do 5 in 7, v primeru, kadar zavezanec izpolnjuje VI. del obračuna, če ima neizkoriščen 
del davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja. Vrstica n se ne izpolnjuje. 

 
Stolpec 1 – Davčno obdobje 

 
Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davčno obdobje n 
pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun. 

 
Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davčnem obdobju n 

 
Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec še 
ni izkoristil in jo ima možnost uveljaviti (podatki iz stolpca Neizkoriščeni del davčne olajšave iz tabele C 
iz predhodnega davčnega obdobja). Za davčna obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2022, so se 
podatki vključevali v tabelo B, ki je poleg podatkov o donacijah po 62.a členu ZIUZEOP vključevala tudi 
podatke o donacijah za namene iz drugega odstavka 66. člena ZDoh-2. Za ta obdobja se v prvem 
davčnem obdobju, ki se začne od vključno 1. januarja 2022, vpiše podatek iz stolpca Neizkoriščeni del 
davčne olajšave iz tabele B iz predhodnega davčnega obdobja, in sicer samo ustrezen del, ki se nanaša 
na olajšavo po 62.a členu ZIUZEOP.  
 
V vrstico n se vpiše znesek iz stolpca 2 pod točko C. 

 
Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odločbe v postopku nadzora 

 
Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu in 
višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni 
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predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se 
sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-3 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 
10, Tabelo C, obračuna za pretekla obdobja. Za davčna obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 
2022, so se podatki vključevali v tabelo B, ki je poleg podatkov o donacijah po 62.a členu ZIUZEOP 
vključevala tudi podatke o donacijah za namene iz drugega odstavka 66. člena ZDoh-2. Za ta obdobja 
se vpisujejo tiste spremembe, ki niso bile vključene v tabelo B iz zadnjega davčnega obdobja, ki se je 
začelo pred 1. januarjem 2022, in sicer samo del, ki se nanaša na olajšavo po 62.a členu ZIUZEOP. 

 
Stolpec 4 – Povečanje davčne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti 

 
Če dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke četrtega odstavka in devetega 
odstavka 51. člena ZDoh-2 velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor če odtujitve sploh 
ne bi bilo. V stolpec 4 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom davčne 
olajšave iz preteklih obdobij. Za davčna obdobja, ki so se začela pred 1. januarjem 2022, so se podatki 
vključevali v tabelo B, ki je poleg podatkov o donacijah po 62.a členu ZIUZEOP vključevala tudi podatke o 
donacijah za namene iz drugega odstavka 66. člena ZDoh-2. Za ta obdobja se v prvem davčnem obdobju, 
ki se začne od vključno 1. januarja 2022, vpišejo podatki o ostanku neizkoriščenega dela davčne olajšave 
zasebnika, ki nadaljuje dejavnost, iz tabele B iz predhodnega davčnega obdobja, in sicer samo ustrezen 
del, ki se nanaša na olajšavo po 62.a členu ZIUZEOP. 
 

Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava 
 

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred 
zneskoma v stolpcih 3 in 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0. 

 
Stolpec 6 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun (n) 

 
Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave po 62.a členu ZIUZEOP za znesek izplačil v denarju za 
namen odprave posledic epidemije, izplačan na za ta namen posebej oblikovan transakcijski račun 
Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ki ni Slovenija, vendar največ do višine 
davčne osnove davčnega obdobja.  

 
Znesek davčne olajšave se mora ujemati z zneskom iz zap. št. 15.11c V. dela obračuna. 

 
 

Stolpec 7 – Neizkoriščeni del davčne olajšave 
 

Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6. 
«. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 25. 3. 2022 / Stran 2269 

840. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu 
informativnega izračuna dohodnine in obrazcu 
napovedi za odmero dohodnine

Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstav-
ka 270. 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) minister za 
finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcu 

informativnega izračuna dohodnine in obrazcu 
napovedi za odmero dohodnine

1. člen
V Pravilniku o obrazcu informativnega izračuna dohodni-

ne in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (Uradni list RS, 
št. 100/13, 92/14, 101/15 in 195/20) se Priloga 1 nadomesti z 
novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, nova Priloga 1 in nova Priloga 2 
pa se prvič uporabita za odmero dohodnine za leto 2022.

Št. 007-271/2022
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-1611-0043

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance
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Priloga 1: 
 
»Priloga 1  

    
   T:  
   F:  
   E:    

  
                                                                              

          DAVČNA TAJNOST    
Številka: ……………                                                                                                                               
Datum: ………………                                                                                                                                                                             

I N F O R M A T I V N I   I Z R A Č U N D O H O D N I N E   Z A   L E T O   _____  
  
  

za zavezanca ……………………………, davčna številka ……………….. 
  

Oznaka  Vrsta dohodka  Dohodek  Prispevki  Stroški  Olajšava  Akontacija 
v RS  

1101  Plače, nadomestilo plače in povračila 
stroškov v zvezi z delom   

          

1102  Bonitete       
1103  Regres za letni dopust            
1104  Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi 

in solidarnostne pomoči  
          

1105  Premije za prostovoljno dodatno  
pokojninsko in invalidsko zavarovanje  

          

1106  Pokojnine iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja  

          

1107  Nadomestila iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja  

          

1108  Nadomestila in drugi dohodki iz obveznega 
socialnega zavarovanja  

          

1109  Drugi dohodki iz delovnega razmerja            
1110  Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna 

podlaga 040)  
          

1111 Del plače za poslovno uspešnost      

1211  Dohodki dijakov in študentov, upravičenih 
do posebne olajšave  

          

1212  Dohodki dijakov in študentov, ki niso 
upravičeni do posebne olajšave  

          

1220  Dohodki verskih delavcev            
1230  Preostali dohodki iz drugega pogodbenega 

razmerja  
          

2100  Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega 
obračuna  

          

3100  Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti   

          

4200  Dohodek iz prenosa premoženjske pravice            
6100  Darila            
6200  Priznavalnine            
6300  Preostali drugi dohodki            
6500  Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev 

prostovoljca  
          

6700  Dohodki Fulbrightovega programa izmenjav            
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1  
  

1. Skupaj dohodki              
2. Skupaj prispevki                                                                                                              
3. Skupaj stroški                                                                                                             
4. Skupaj priznane olajšave (za dohodke pod oznakama 1211 in 3100)     
5. Skupaj spodaj navedene olajšave                                                                                      

 splošna olajšava                                                                                                                     
 osebna olajšava, ki se prizna invalidu s 100-odstotno telesno okvaro                                     
 osebna olajšava za starost nad 70 let     

    osebna olajšava za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči   
     olajšava za plačane premije PDPZ                 
    posebna olajšava za vzdrževane družinske člane (skupaj)                                                        
Ime in 
priimek  Davčna številka  

Leto  
rojstva  

Sorodstveno 
razmerje  

Čas 
vzdrževanja  

Priznana 
olajšava   

Izkoriščena 
olajšava  

od  do      
                              
6. Osnova za izračun dohodnine            
7. Zmanjšanje dohodnine v višini 13,5 odstotka odmerjene pokojnine,  
nadomestila oz. priznavalnine                                                                                                

  

8. Odmerjena dohodnina      
9. Skupaj akontacije                                                                                                             
10. DOPLAČILO/VRAČILO (10 = 8 – 9)                                                                       

«. 
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Opombe (morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki in olajšavami ter drugimi podatki):

Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih prilagate napovedi):

1.

2.

3.

PODATKI O ZAVEZANCU
Jezikovna varianta

(1 slov., 2 slov.-it., 3 slov.-madž.)

Napoved za odmero dohodnine za leto ____

Davčna številka

Datum rojstvaIme in priimek

Naslov prebivališča: naselje, ulica, hišna številka

Poštna številka, ime pošte:

mesec letodan

DA

(Obkrožite.)

Zneske vpisujte v eurih na dve decimalni mesti.

V/Na , dne
(Podpis zavezanca)

Kot rezident države članice EU in EGP (razen Republike Slovenije) izpolnjujem pogoje iz 116. člena 
ZDoh-2.
(Rezidenti Republike Slovenije te rubrike ne izpolnjujejo.)

DA

(Obkrožite.)

1

Kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro mi je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči na 
podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo
ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov.

V zadevnem davčnem letu sem bil rezident Republike Slovenije   
(Izpolni le zavezanec, ki je bil rezident Republike Slovenije le del zadevnega davčnega leta.)

do mesecaod meseca

do mesecaod meseca

Za zadevno davčno leto me kot vzdrževanega družinskega člana uveljavlja zavezanec 
Davčna številka

do mesecaod meseca
do mesecaod meseca

Čas vzdrževanja

Telefonska številka ali e-naslov zavezanca

Ime in priimek

Priloga 2

Oznaka statusa napovedi:
(Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka,
vlaga napoved kot samoprijavo ali popravlja napoved pred izdajo odločbe.)

1 vložitev po izteku roka,
2 samoprijava,
3 popravljanje že vložene 
napovedi, če odločba še ni bila vročena.

DA

(Obkrožite.)

Uveljavljam osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in 
pomoči.

Uveljavljam vštevanje davčnih osnov od dohodkov iz kapitala in dohodkov iz oddajanja premoženja 
v najem v letno davčno osnovo.

DA

(Obkrožite.)

MF-FURS obr. DOH št. 3.1

Priloga 2: 
"
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1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

Dohodek Prispevki

1211 Dohodki dijakov in študentov, upravičenih 
do posebne olajšave

1212 Dohodki dijakov in študentov, ki niso
upravičeni do posebne olajšave

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

1220 Dohodki verskih delavcev

Dohodek Normirani in
dejanski stroški Akontacija v RS Tuji davek

1230 Preostali dohodki iz drugega
pogodbenega razmerja

2000 Dohodek iz dejavnosti

2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi
davčnega obračuna

Akontacija v RS Tuji davekDohodek

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

1100 Dohodek iz delovnega razmerja

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz
obveznega socialnega zavarovanja

1107 Nadomestila iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja

1105 Premije za prostovoljno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob
upokojitvi in solidarnostne pomoči 

Dejanski stroški

Tuji davek

1101 Plača, nadomestilo plače in povračila
stroškov v zvezi z delom 

1102 Bonitete

1103 Regres za letni dopust

Dohodek Prispevki Akontacija v RS

1000 Dohodek iz zaposlitve

Tuji davek

1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna
podlaga 040)

1230 Preostali dohodki iz drugega
pogodbenega razmerja

Dejanski stroškiPrispevki

1106 Pokojnine iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja

1111 Del plače za poslovno uspešnost

Normirani in
dejanski stroški Akontacija v RS1210 Dohodki dijakov in študentov, doseženi

prek pooblaščenih organizacij

2
MF-FURS obr. DOH št. 3.1
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3

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

4000 Dohodek iz premoženja

4200 Dohodek iz prenosa
premoženjske pravice

Normirani stroški Akontacija v RS Tuji davekDohodek

6100 Darila

Dejanski stroški Akontacija v RS

6200 Priznavalnine

6300 Preostali drugi dohodki

6000 Drugi dohodki
Tuji davek

Oznaka
dohodka Dohodek Tuji prispevki Tuji davek Stroški

Oznaka dohodka Dohodek Prispevki Normirani ali dejanski
stroški Do meseca letaOd meseca leta

Dohodki, ki se povprečijo

3100 Dohodek iz osnovne kmetijske
in osnovne gozdarske
dejavnosti

Prispevki Akontacija v RS Tuji davekDohodek

Država/
mednarodna organizacija

Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine

6500 Nadomestilo za uporabo lastnih
sredstev prostovoljca

Dohodek

6700 Dohodki Fullbrightovega programa
izmenjav

MF-FURS obr. DOH št. 3.1



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 25. 3. 2022 / Stran 2275 

* Sorodstveno razmerje: A1 - otrok do 18. leta starosti,
A2 - otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji,
A3 - otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva

vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
A4 - otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za

zaposlovanje,
A5 - otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z

zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo          
v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

B1- otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov in nadaljuje šolanje
na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost,

B2- otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov in se ne šola, ne
glede na starost,

C - zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti,
D - starši oziroma posvojitelji zavezanca,
E - drug član kmečkega gospodinjstva.

Uveljavljam posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane

Davčna številka

So
ro
ds
tv
en

o
ra
zm

er
je
*

Le
to

ro
js
tv
a

Ime in priimek Znesek prispevkov
za preživljanjeOd

meseca
Do

meseca

Čas vzdrževanja

21 3 4 5 6 7

Uveljavljam razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, za katere posebno olajšavo 

uveljavlja zavezanec z davčno številko ,

vendar je zaradi prenizke osnove za dohodnino ne bo mogel v celoti izkoristiti.

2 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Oznaka pokojninskega načrta Znesek plačanih 
premij Oznaka pokojninskega načrta Znesek plačanih 

premij

4

1 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

MF-FURS obr. DOH št. 3.1

".
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841. Sklep o uporabi osebne izkaznice za namene 
elektronske identifikacije

Na podlagi 25. člena Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 41/21) 
minister za javno upravo izdaja

S K L E P
o uporabi osebne izkaznice za namene 

elektronske identifikacije

I
Osebna izkaznica, izdana na podlagi Zakona o osebni 

izkaznici (Uradni list RS, št. 35/11, 41/21 in 199/21), se upora-
blja za namene elektronske identifikacije od 28. marca 2022.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-246/2022/6
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2022-3130-0018

Boštjan Koritnik
minister

za javno upravo

842. Odredba o prepovedi prometa na cestah 
v Republiki Sloveniji

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 11. člena Za-
kona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 
– uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) in 26. člena 
Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 97/10 in 56/15) minister 
za notranje zadeve izdaja

O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah  

v Republiki Sloveniji

1. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v ponedeljek, 28. marca 2022, od 11.00 do 14.00 
prepove promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

2. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v ponedeljek, 28. marca 2022, od 17.00 do 20.00 
prepove promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

3. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v torek, 29. marca 2022, od 8.00 do 9.30 prepove 
promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

4. člen
S to odredbo se na določenih javnih cestah v Republiki 

Sloveniji v torek, 29. marca 2022, od 14.00 do 17.00 prepove 
promet:

1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena 
masa presega 7.500 kg;

2. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem 
prometu.

5. člen
Prepoved prometa iz 1. člena te odredbe velja na nasle-

dnjih javnih cestah:

Št. ceste Odsek
1. MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
2. DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
3. KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČARJEVO ULICO 

(KROŽIŠČE PRI RTV)
4. TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
5. SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
6. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
7. A1 LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KO-

ZARJE)
8. A2 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ ZAHOD
9. G2-104 1136 SP. BRNIK–KRANJ
10. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
11. R2-411 1471 POLICA–KRANJ ZAHOD
12. LC-183091 POLICA–KRANJ ZAHOD–KOKRICA
13. LC-183092 KRANJ ZAHOD–KOKRICA
14. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
15. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO

6. člen
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe velja na nasle-

dnjih javnih cestah:
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Št. ceste Odsek Potek
1. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
2. LC-183091 POLICA–KRANJ Z–KOKRICA
3. LC-183092 KRANJ Z–KOKRICA
4. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
5. R2-411 1471 POLICA–KRANJ ZAHOD
6. A2 PRIKLJUČEK KRANJ ZAHOD–LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)
7. A1 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–LJUBLJANA (PRIKLJUČEK 

CENTER)
8. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
9. SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
10. DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
11. MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI

7. člen
Prepoved prometa iz 3. člena te odredbe velja na nasle-

dnjih javnih cestah:

Št. ceste Odsek Potek
1. MIKLOŠIČEVA CESTA V LJUBLJANI
2. DALMATINOVA ULICA V LJUBLJANI
3. KOLODVORSKA ULICA V LJUBLJANI ODSEK MED DALMATINOVO ULICO IN TAVČARJEVO ULICO 

(KROŽIŠČE PRI RTV)
4. TAVČARJEVA ULICA V LJUBLJANI
5. SLOVENSKA CESTA V LJUBLJANI
6. BARJANSKA CESTA V LJUBLJANI
7. A1 LJUBLJANA (PRIKLJUČEK CENTER)–LJUBLJANA (RAZCEP KO-

ZARJE)
8. A2 LJUBLJANA (RAZCEP KOZARJE)–PRIKLJUČEK KRANJ ZAHOD
9. R2-411 1471 POLICA–KRANJ ZAHOD
10. LC-183091 POLICA–KRANJ ZAHOD–KOKRICA
11. LC-183092 KRANJ ZAHOD–KOKRICA
12. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
13. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO

8. člen
Prepoved prometa iz 4. člena te odredbe velja na nasle-

dnjih javnih cestah:

Št. ceste Odsek Potek
1. LC-183081 KOKRICA–BRDO–BRITOF
2. LC-183092 KRANJ ZAHOD–KOKRICA
3. LC-183091 POLICA–KRANJ ZAHOD–KOKRICA
4. R2-410 1134 KROŽIŠČE KOKRICA–KRIŽIŠČE S CESTO NA BRDO
5. R2-411 1471 POLICA–KRANJ ZAHOD
6. A2 KRANJ ZAHOD–BRNIK
7. A2 0108 PRIKLJUČEK BRNIK
8. G2-104 1136 KRANJ–SP. BRNIK

9. člen
Prepoved prometa iz 1., 2., 3. in 4. člena te odredbe ne 

velja, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti 

za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode 

ali onesnaženja okolja;
4. zaradi prevoza humanitarne pomoči;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more 

nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno 
na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. 
Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost 
registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega 
mesta, primernega za izločitev vozila;

6. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev.

10. člen
Vozniki vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo 

pred začetkom prepovedi parkirati vozila na parkirnih prostorih 
ali drugih primernih parkirnih površinah.

11. člen
Prepoved prometa iz 5., 6., 7. in 8. člena te odredbe na 

avtocestah velja v smeri poteka relacije.

12. člen
Če razlogi, zaradi katerih velja prepoved prometa, ne 

nastanejo ali prenehajo pred iztekom časa, določenega v 1., 
2., 3. ali 4. členu te odredbe, lahko policisti dovolijo promet 
vozil, za katera velja prepoved. Obvestilo o tem se objavi v 
medijih.
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KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-119/2022
Ljubljana, dne 22. marca 2022
EVA 2022-1711-0010

Aleš Hojs
minister 

za notranje zadeve

843. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi 
ustanove »IDefine Evropa, ustanova 
za napredno zdravljenje redkih genetskih 
bolezni«

Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o ustano-
vah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo 
in 91/05 – popr.), v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o 
ustanovitvi ustanove »IDefine Evropa, ustanove za napredno 
zdravljenje redkih genetskih bolezni«, na predlog dr. Tanje 
Zdolšek Draksler, Ministrstvo za zdravje izdaja

O D L O Č B O
1. Ministrstvo za zdravje izdaja soglasje k Aktu o ustano-

vitvi ustanove »IDefine Evropa, ustanova za napredno zdra-
vljenje redkih genetskih bolezni«, (skrajšano ime ustanove: 
»IDefine Europe«), katere ustanovitelj je dr. Tanja Zdolšek 
Draksler, stanujoča Šolska ulica 18, 3210 Slovenske Konjice, 
z notarsko listino, sestavljeno pri notarju Urošu Marguču, 
Mestni trg 8, 3210 Slovenske Konjice (opr. št. SV 3/2022 z 
dne 5. 1. 2022).

2. »IDefine Evropa, ustanova za napredno zdravljenje 
redkih genetskih bolezni« (v nadaljnjem besedilu: ustanova), 
ima sedež na naslovu: Šolska ulica 18, 3210 Slovenske 
Konjice. Poslovni naslov ob izdaji te odločbe je na istem 
naslovu.

3. Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Ustano-
va se ustanavlja z namenom prenosa znanja in ozaveščanja o 
redkih monogenskih boleznih (nevrorazvojne motnje).

4. Ustanovitveno premoženje ustanove je 800 evrov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Špela Fekonja Cikač, Čretež pri Krškem 5, 8270 Krško, 

Slovenija,
– dr. Tanja Zdolšek Draksler, Šolska ulica 18, 3210 Slo-

venske Konjice, Slovenija,
– Gregor Moleh, Ul. Frankolovskih žrtev 5a, 3000 Celje, 

Slovenija.
6. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list 

RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) 
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije 
nosi ustanova. V tem postopku niso nastali posebni stroški 
postopka.

Št. 0070-44/2022/14
Ljubljana, dne 13. marca 2022
EVA 2022-2711-0021

Janez Poklukar
minister 

za zdravje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

844. Dopolnitev Statuta Inženirske zbornice 
Slovenije

Na podlagi 36. člena Zakona o arhitekturni in inženirski 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske 
zbornice Slovenije na 46. redni seji dne 10. decembra 2019 
sprejela

D O P O L N I T E V    S T A T U T A
Inženirske zbornice Slovenije

1. člen
V Statutu Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, 

št. 37/18, 68/19 in 26/22) se v 13. členu v tretjem odstavku 
doda naslednje besedilo:

»Pooblaščeni inženir poklic opravlja stalno in trajno tudi v 
primeru, če ima sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi za krajši delov-
ni čas pri gospodarskih subjektih, ki izpolnjujeta pogoje za opra-
vljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti, v skladu z zakonom, 
ki ureja delovna razmerja, pri tem pa morata pogodbi o zaposlitvi 
za krajši delovni čas skupaj dosegati polni delovni čas.«.

2. člen
(začetek veljavnosti)

Ta dopolnitev statuta začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01401-0002/2020-3
Ljubljana, dne 6. januarja 2020
EVA 2020-2550-0061

Predsednik 
Inženirske zbornice Slovenije

mag. Črtomir Remec

Minister za okolje in prostor je dal soglasje k temu statutu 
pod št. 007-174/2021-2550-3 z dne 11. 1. 2022.

845. Poročilo o gibanju plač za januar 2022

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za januar 2022

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za januar 2022 je znašala 1.923,92 EUR in je bila za 
6,8 % nižja kot za december 2021.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za januar 2022 je znašala 1.236,33 EUR in je bila za 
7,5 % nižja kot za december 2021.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november 
2021–januar 2022 je znašala 2.024,20 EUR.

Št. 9616-184/2022/4
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-1522-0008

Tomaž Smrekar
generalni direktor

Statističnega urada 
Republike Slovenije
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OBČINE
AJDOVŠČINA

846. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih 
Občine Ajdovščina

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Ajdovšči-
na (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski 
svet Občine Ajdovščina na 27. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o priznanjih  

Občine Ajdovščina

1. člen
V 5. členu Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni 

list RS, št. 6/17 in 8/17 – popravek) se tretji odstavek spremeni 
tako, da se glasi:

»(3) Podeli se praviloma eno, izjemoma pa največ dve 
Petomajski priznanji Občine Ajdovščina v posameznem letu.«.

2. člen
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Predlog za podelitev priznanja Častni občan Občine 

Ajdovščina lahko župan izjemoma komisiji poda tudi brez jav-
nega razpisa.«.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 094-7/2012-7
Ajdovščina, dne 24. marca 2022

Župan 
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

BLED

847. Zaključni račun proračuna Občine Bled 
za leto 2021

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 
13/18 in 195/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bled 
(Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 30/2017) je Občinski svet Občine Bled na 
15. redni seji dne 22. 3. 2022 sprejel

Z A K L J U Č N I    R A Č U N
proračuna Občine Bled za leto 2021

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Bled za 

leto 2021.

2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki pro-

računa Občine Bled so bili v letu 2021 realizirani v naslednjih 
zneskih (v €):

Konto Opis Realizacija 
2021

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV  

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 12.811.695,40 

 TEKOČI PRIHODKI (70+71)  
70 DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 8.955.047,51 
700 Davki na dohodek in dobiček 4.855.465,00 
703 Davki na premoženje 2.114.852,30 
704 Domači davki na blago in storitve 1.984.730,21 
706 Drugi davki in prispevki 0,00 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 2.755.958,71 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 650.052,22 

711 Takse in pristojbine 89.022,60 
712 Globe in druge denarne kazni 364.452,91 
713 Prihodki od prodaje blaga 

in storitev 491.207,27 
714 Drugi nedavčni prihodki 1.161.223,71 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+722) 176.117,21 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 21.545,91 

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 154.571,30 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 924.571,97 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 895.480,89 

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije in iz drugih držav 29.091,08 

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 13.900.157,38 

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.859.733,76 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.182.259,06 
401 Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 186.298,66 
402 Izdatki za blago in storitve 3.451.488,18 
403 Plačila domačih obresti 10.254,76 
409 Rezerve 29.433,10 

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 3.270.467,96 

410 Subvencije 22.632,46 
411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 1.306.075,56 
412 Transferi nepridobitnim 

organizacijam in ustanovam 369.531,07 
413 Drugi tekoči domači transferi 1.572.228,87 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.626.009,69 
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 5.626.009,69 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 143.945,97 
431 Investicijski transferi pravnim 

in fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 103.493,70 
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432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 40.452,27 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –1.088.461,98 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB  

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 123,69 

750 Prejeta vračila danih posojil 123,69 
V.  DANA POSOJILA 

IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (44) 0,00 

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0,00 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 123,69 

C. RAČUN FINANCIRANJA  
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0,00 

500 Domače zadolževanje 0,00 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 311.415,78 

550 Odplačila domačega dolga 311.415,78 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –
(II.+V.+VIII.) –1.399.754,07 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –311.415,78 
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+X.-IX.) = III. 1.088.461,98 
 STANJE SREDSTEV NA 

RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 
(31. 12. 2020 konto 900900) 1.617.985,72 

 – OD TEGA PRESEŽEK 
FINANČNE IZRAVNAVE  
IZ PRETEKLEGA LETA  

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2021 se-

stavljata splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov 
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in rea-
liziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Bled 
za leto 2021.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2021 se 

brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno 
gradivo pa na spletni strani Občine Bled: http://www.e-bled.si/

Št. 032-5/2022-7
Bled, dne 22. marca 2022

Župan
Občine Bled
Janez Fajfar

BOROVNICA

848. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 
– ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 
in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 18. redni seji 
dne 23. 3. 2022 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Borovnica za leto 2022 – rebalans

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 207/21, 11/22) se 2. člen spremeni tako, 
da se glasi:

»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del 
proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih 
zneskih:

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

 v EUR
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 

2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.148.596

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.857.652
70 DAVČNI PRIHODKI 3.246.333

700 Davki na dohodek in dobiček 2.930.769
703 Davek na premoženje  282.759
704 Domači davki na blago in storitve 32.805

71 NEDAVČNI PRIHODKI  611.319
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja  529.569
711 Takse in pristojbine  3.500
712 Denarne kazni  29.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  3.000
714 Drugi nedavčni prihodki  46.100

72 KAPITALSKI PRIHODKI  171.680
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev  74.500
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopre. dolgoročnih sredstev  97.180

73 PREJETE DONACIJE  –
730 Prejete donacije iz domačih virov  –
731 Prejete donacije iz tujih virov  –

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.119.264
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 547.279
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU  571.985

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  6.107.439
40 TEKOČI ODHODKI 1.384.647

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 299.303
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401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  54.934
402 Izdatki za blago in storitve  1.007.138
403 Plačila domačih obresti 5.687
409 Rezerve  17.585

41 TEKOČI TRANSFERJI 1.961.402
410 Subvencije 118.264
411 Transferji posameznikom in 
gospodinjstvom 1.272.052
412 Transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam  157.839
413 Drugi tekoči domači transferji 413.247

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.637.679
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.637.679

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI  123.711
430 Investicijski transferji  –
431 Investicijski transferji pravnim 
osebam, ki niso PU  90.711
432 Investicijski transferji proračunskim 
uporabnikom 33.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –958.843

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN 
NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
750 Prejeta vračila danih posojil  –
751 Prodaja kapitalskih deležev  –
752 Kupnine iz naslova privatizacije  –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)  –

44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  –
440 Dana posojila  –
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb  –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije  –
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti –

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

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 543.338
50 ZADOLŽEVANJE 543.338

500 Domače zadolževanje 543.338
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 159.437

55 ODPLAČILA DOLGA  159.437
550 Odplačila domačega dolga 159.437

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –574.942

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  383.901
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  958.843

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec 
leta 2021
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2021 752.236

(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ne-
posrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.

(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2022.

Št. 410-0029/2021-20
Borovnica, dne 23. marca 2022

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela

849. Sklep o dopolnitvi Sklepa o plakatiranju v času 
volilne in referendumske kampanje

Na podlagi 8. in 15. člena Statuta Občine Borovnica 
(Uradni list RS, št. 67/16) in 8. člena Zakona o volilni in referen-
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) je Občinski svet Občine Borov-
nice na 18. redni seji dne 23. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o plakatiranju v času volilne 

in referendumske kampanje

1. člen
Dopolni se 1. člen Sklepa o plakatiranju v času volilne in 

referendumske kampanje (Uradni list RS, št. 66/18), tako da se 
doda nova plakatna mesta:

»– zelenica pri novih blokih Borovnica
– Železniška postaja Borovnica
– Pri bivši trgovini Jurček Borovnica
– Sprehajalna pot ob pokopališču Borovnica
– Dražica okolica
– Avtobusna postaja Dol okolica.«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena in se glasi:
»Za zagotovitev osnovnega informiranja volivcev v občini 

lahko vsak organizator volilne oziroma referendumske kampa-
nje namesti največ en (1) plakat velikosti A2 (420 mm x 594 mm) 
na vsako plakatno mesto.«

3. člen
Ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0007/2018-2
Borovnica, dne 23. marca 2022

Župan
Občine Borovnica

Bojan Čebela
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GROSUPLJE

850. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi 
potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim 
območjem za naravni rezervat

Na podlagi 49. in 55. člena Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 – Uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 
3/22 – ZDeb) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list 
RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni 
seji dne 23. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi potoka Bičje 
in močvirskih biotopov z vplivnim območjem  

za naravni rezervat

1. člen
V Odloku o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih bioto-

pov z vplivnim območjem za naravni rezervat (Uradni list RS, 
št. 23/97) se drugi odstavek 3. člena spremeni, tako da se 
črtata enajsta in dvanajsta vrstica, ki se glasita:

»861/2 Javornik Andrej, Grosuplje, Adamičeva cesta 20, 
1290 Grosuplje

861/2 Javornik Andrej, Grosuplje, Adamičeva cesta 20, 
1290 Grosuplje«

in se nadomestita z novo vrstico, ki se glasi:
»861/10 Javornik Andrej, Grosuplje, Adamičeva cesta 20, 

1290 Grosuplje«.

2. člen
Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi potoka Bičje in 

močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 611-001/97
Grosuplje, dne 23. marca 2022

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič

LITIJA

851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2022

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – 
ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 
36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 
203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), 
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 
– odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A) 
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 
33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 
23. redni seji dne 21. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Litija za leto 2022

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 200/20) se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78) 18.630.373
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.619.000

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 12.714.000

700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 11.260.000

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.204.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 

IN STORITVE 250.000
706 DRUGI DAVKI 0
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.905.000
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 

IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.356.000
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 12.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE 

KAZNI 17.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV 200.000
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 320.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI 

(720+721+722) 994.000
720 PRIHODKI OD PRODAJE 

OSNOVNIH SREDSTEV 397.000
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0
722 PRIHODKI OD PRODAJE 

ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV 597.000

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0
730 PREJETE DONACIJE 

IZ DOMAČIH VIROV 0
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 

(740+741) 3.017.373
740 TRANSFERNI PRIHODKI 

IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 2.624.300

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 393.073

78 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787) 0

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH 
EVROPSKIH INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 22.550.660
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 5.262.005
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400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 977.000

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 164.400

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.360.397
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 187.250
409 REZERVE 572.958
41 TEKOČI TRANSFERI 

(410+411+412+413) 6.823.370
410 SUBVENCIJE 97.000
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

IN GOSPODINJSTVOM 4.101.150
412 TRANSFERI NEPROFITNIM 

ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM 625.970

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.999.250

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.952.385
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 

SREDSTEV 5.952.385
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(431+432) 4.512.900
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 160.200
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 4.352.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 

(PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) –3.920.287
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 

IN NALOŽB
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 

POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.700.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.700.000
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 1.409.200
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 1.409.200

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – 
(II.+V.+VIII.) –3.629.487

X. NETO ZADOLŽEVANJE VII.–VIII.) –290.800
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.920.287

STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA –3.629.487

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od-
loku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
8. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 200/20, 67/21) se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2022 oblikuje v višini 
171.000 evrov. O uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o 
tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«

3. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022 

(Uradni list RS, št. 200/20, 67/21) se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Obseg zavarovanj in poroštev občine za izpolnitev obve-
znosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je Občina Litija, ter pravnih oseb, v katerih 
ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2022 ne sme 
preseči skupne višine glavnic 50.000 evrov.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v raču-
nu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži 
do višine 1.700.000 evrov pri poslovnih bankah in pri javnem 
skladu Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in 
razvoj podeželja.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-7/2020
Litija, dne 21. marca 2022

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

852. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 
100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 
30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, 
št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 
13. 12. 2021 sprejel
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S K L E P
o prenehanju statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

I.
S tem sklepom preneha status grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena na naslednji nepremičnini, ki je v lasti Obči-
ne Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:

– k.o. 1838 Litija: 987/24.

II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene 

odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti 
izdala občinska uprava Občine Litija.

Občinska uprava Občine Litija bo po pravnomočnosti ugo-
tovitvene odločbe o prenehanju statusa grajenega javnega do-
bra pristojnemu sodišču podala predlog, da se pri nepremičnini 
iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznamba 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-41/2013-359
Litija, dne 14. decembra 2021

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec

METLIKA

853. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 
v Občini Metlika

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Obči-
ne Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine 
Metlika na 24. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o cenah storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja  
v Občini Metlika

1. člen
Občinski svet Občine Metlika na predlog JP Komunala 

Metlika d.o.o., kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva 
okolja na področju Občine Metlika, potrjuje elaborate o obliko-
vanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb:

– oskrbe s pitno vodo,
– odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
– storitev povezanih z greznicami in MKČN,
– čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

2. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev 

OSKRBE S PITNO VODO.
Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,9870 EUR za m3 

in se uveljavi 1. 4. 2022.
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 

vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija  

vodomerov Faktor Mesečna cena  
omrežnine

0 < DN ≤ 20 1 9,4979
20 < DN < 40 3 28,4937
40 ≤ DN < 50 10 94,9790
50 ≤ DN < 65 15 142,4685
65 ≤ DN < 80 30 284,9370

80 ≤ DN < 100 50 474,8950
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico 
in se uveljavi 1. 4. 2022.

3. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitev 

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VOD.

Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,2750 EUR za m3 
in se uveljavi 1. 4. 2022.

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 
vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje. K ceni 
storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo 
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).

Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija  

vodomerov Faktor Mesečna cena  
omrežnine

0 < DN ≤ 20 1 9,0073
20 < DN < 40 3 27,0219
40 ≤ DN < 50 10 90,0730
50 ≤ DN < 65 15 135,1095
65 ≤ DN < 80 30 270,2190

80 ≤ DN < 100 50 450,3650
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico 
in se uveljavi 1. 4. 2022.

4. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja storitve 

povezane z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI 
GREZNICAMI TER MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NA-
PRAVAMI.

Cena izvajanja storitve (brez DDV) je 0,5100 EUR za m3 
in se uveljavi 1. 4. 2022.

Storitev se priključenim na javno vodovodno omrežje 
zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec 
pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo 
in opravi poračun za preteklo obdobje.

Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija  

vodomerov Faktor Mesečna cena  
omrežnine

0 < DN ≤ 20 1 1,1271
20 < DN < 40 3 3,3813
40 ≤ DN < 50 10 11,2710
Cena se uveljavi 1. 4. 2022.

5. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno izvajanja stori-

tve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VOD.

Cena storitve (brez DDV) je 0,8300 EUR za m3 in se 
uveljavi 1. 4. 2022.

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne 
vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja 
dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
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Cena omrežnine (brez DDV) je:
Dimenzija  

vodomerov Faktor Mesečna cena  
omrežnine

0 < DN ≤ 20 1 3,2468
20 < DN < 40 3 9,7404
40 ≤ DN < 50 10 32,4680
50 ≤ DN < 65 15 48,7020
65 ≤ DN < 80 30 97,4040

80 ≤ DN < 100 50 162,3400
Cena se uveljavi 1. 4. 2022.
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključ-

kov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

6. člen
Občinski svet Občine Metlika potrdi ceno omrežnine ZBI-

RANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena za uporabo infrastrukture (brez DDV) je 0,0035 EUR 

za kg in se uveljavi 1. 4. 2022.

7. člen
Občina Metlika bo subvencionirala:
– 37 % cene omrežnine za dejavnosti oskrbe s pitno vodo 

ter odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih vod,
– 20 % cene omrežnine za dejavnosti čiščenje komu-

nalnih odpadnih in padavinskih vod ter dejavnost, povezano 
z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami,

– 10 % cene storitve, povezane z nepretočnimi grezni-
cami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami,

– 19 % cene čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih 
vod
državnim organom in organom lokalne skupnosti, gospodinj-
stvom, javnim zavodom in društvom, če se ne ukvarjajo s 
pridobitno dejavnostjo.

8. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine 

Metlika, Komunala Metlika d.o.o., na osnovi tega sklepa obli-
kuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi 
na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-19/2022
Metlika, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik

OSILNICA

854. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Osilnica za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 
– odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 
– ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in 15. člena Statuta 

Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17 
– dopol.) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 
18. 3. 2022 na predlog županje sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica 

za leto 2021

1.
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Osilnica za leto 2021, ki zajema vse prihodke in druge 
prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 
2021.

2.
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu 

proračuna Občine Osilnica za leto 2021 so znašali:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 

leta 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 958.159

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 519.856
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 474.428

700 Davki na dohodek in dobiček 422.921
703 Davki na premoženje 35.269
704 Domači davki na blago in storitve 16.238
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 45.428
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja  8.269
711 Takse in pristojbine 1.036,10
712 Globe in druge denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.126
714 Drugi nedavčni prihodki 9.997

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  448
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 448

73 PREJETE DONACIJE (730+731)  0
730 Prejete donacije iz domačih virov  0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740)  437.855
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij  357.919
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna – iz sredstev drugih evropskih 
institucij 79.936

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787)  0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 789.601
40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 514.986
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 162.926
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 26.917
402 Izdatki za blago in storitve 324.032
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403 Plačila domačih obresti 112
409 Rezerve  1.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 138.458
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 95.951
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 4.236
413 Drugi tekoči domači transferi 38.271
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 134.857
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 134.857

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431) 1.300
431 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 1.300
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom  0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI)  168.558

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)  0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih pravnih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.–V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 17.376
55 ODPLAČILA DOLGA 17.376

550 Odplačila domačega dolga 17.376
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) 151.182

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) –17.376
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) –168.558
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  260.549
9009 Splošni sklad za drugo 260.549

3.
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021 ter njihova 
realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v po-
sebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

Št. 410-0007/2022
Osilnica, dne 18. marca 2022

Županja
Občine Osilnica
Kovač Alenka

SEŽANA

855. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe zavetišča za zapuščene živali 
na območju Občine Sežana

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 
– ZIUOOPE), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list 
RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 
6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 12. člena Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list RS, 
št. 147/20) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na 
seji dne 17. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 

zavetišča za zapuščene živali na območju 
Občine Sežana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Oskrba zapuščenih živali na območju Občine Sežana 

se zagotavlja kot obvezna javna služba s podelitvijo koncesije 
koncesionarju, ki ga Občina Sežana izbere v skladu z določili 
tega odloka.

(2) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Se-
žana kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: 
predmet in območje izvajanja javne službe, način izvajanja 
javne službe, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja, 
pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, vire in način financi-
ranja, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesij-
skega razmerja, končne določbe in druge sestavine, potrebne 
za določitev in izvajanje obvezne javne službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe, v skladu z zako-

nom, ki ureja zaščito živali, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapušče-

nim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe za-

puščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali 

oddajo živali novim lastnikom,
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– zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih 
živali v skladu s predpisi,

– druge naloge, določene z veljavnimi predpisi, ki urejajo 
to področje.

III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega 

odloka obsega območje Občine Sežana.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
Za izvajanje javne službe Občina Sežana (v nadaljnjem 

besedilu: koncedent) podeli koncesijo, ki jo izvaja izvajalec 
javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar) izbran na 
javnem razpisu na podlagi tega odloka, ki predstavlja konce-
sijski akt, in koncesijske pogodbe.

V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA  
IZBIRE KONCESIONARJA

5. člen
(1) Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom.
(2) Izbor koncesionarja se opravi v skladu z veljavno 

zakonodajo.
(3) Javni razpis za podelitev koncesije razpiše župan s 

sklepom, s katerim imenuje tudi strokovno komisijo za pripra-
vo in izvedbo razpisa. Komisijo sestavljajo predsednik in dva 
člana.

6. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati najmanj navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti 

predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru 

koncesionarja,
– roku, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne 

službe,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij 

med razpisom,
– ostale pogoje, določene s predpisi, ki urejajo področje 

koncesijskih storitev.
(2) V javnem razpisu se podrobneje opredelijo sestavine 

iz prejšnjega odstavka.

7. člen
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upo-

števajo predvsem naslednji kriteriji:
– najnižja cena skupne vrednosti del v koncesijskem 

obdobju brez DDV,
– dosedanje izkušnje prijavitelja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj in
– morebitna druga merila.
(2) Večinsko merilo je najnižja cena skupne vrednosti del 

v koncesijskem obdobju brez DDV.

8. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelje, 

katerih prijave na razpis niso popolne, se pozove naj prijave v 
določenem roku dopolnijo.

9. člen
(1) Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog 

izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja se izda odločba. 
Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku niso bile dopolnjene 
in prepozne prijave na razpis, občinska uprava s sklepom 
zavrže.

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustno vlo-
žiti pritožbo v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan.

10. člen
(1) Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska po-

godba.
(2) S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje 

opredelita koncesijsko razmerje.
(3) Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis 

izbranemu prijavitelju v roku 15 dni po pravnomočnosti akta o 
izbiri iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko 
pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva prejema 
le-te.

(4) Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa kon-
cesijske pogodbe. Koncesija se podeli za obdobje 5 let.

(5) Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene konce-
sije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.

VI. POGOJI ZA PODELITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE

11. člen
(1) Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije 

za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje, in 
sicer da:

– je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izpolnjuje pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter 
drugi podzakonski predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali,

– ima poravnane davke in prispevke,
– ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave 

ali likvidacije,
– izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za iz-

vajanje koncesije,
– izkaže finančno sposobnost,
– razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim 

obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskr-

be zapuščenih živali,
– ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
– prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem 

ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v jav-

nem razpisu.
(2) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja določijo z 

razpisno dokumentacijo za izbor izvajalca javne službe.

12. člen
(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti 

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob 
dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povra-
čilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v ne-
predvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo 
višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno 
obveščati in dogovarjati o izvajanju koncesije v pogojih na-
stale višje sile.

(2) Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju 
zaposlenih delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih de-
lavcev zagotoviti izvajanje koncesije v obsegu in pod pogoji, 
določenimi s predpisi o zaščiti živali.

13. člen
(1) Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti 

za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma koncedentu 
zaradi nevestnega izvajanja javne službe.
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(2) Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega od-
stavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v 
korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi 
izvajalca storitev.

14. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati nepretrgoma in 

skladno z veljavnimi predpisi.

VII. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

15. člen
(1) Sredstva za izvajanje koncesije po tem odloku se 

zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
(2) Način plačila koncesionarja se določi s koncesijsko 

pogodbo.
(3) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za po-

deljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo 
dejavnost v skladu z določili veljavne zakonodaje.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

16. člen
(1) Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem 

javne službe. Nadzor opravlja občinska uprava ter občinska in-
špekcijska služba. Koncesionar mora kadarkoli posredovati in-
formacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled 
v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen.
(3) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izva-

janja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le 
v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže 
s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki 
ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.

(4) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslo-
vanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.

(5) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem 
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

17. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe 

v režijo.
(2) V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja po-

stopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora dosedanji 
koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesio-
narja, vendar največ šest mesecev.

(3) Koncedent in koncesionar lahko s pisnim sporazu-
mom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora 
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega 
koncesionarja.

18. člen
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge 

medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju 
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvi-
dljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izva-
jati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove 
koncesijsko pogodbo.

19. člen
(1) Koncedent lahko z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s 

predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje 

javne službe skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je 

dopustna pritožba v roku 15 dni od njene vročitve. O pritožbi 
odloča župan.

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v roku šest-

desetih dni od začetka veljavnosti tega odloka.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-2/2022-8
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi števila članov svetov krajevnih 
skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot 
za volitve v svete krajevnih skupnosti

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
ter tretjega odstavka 65. in 17. člena Statuta Občine Sežana 
(Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine 
Sežana na seji dne 17. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 

števila članov svetov krajevnih skupnosti  
v Občini Sežana in volilnih enot za volitve  

v svete krajevnih skupnosti

1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih sku-

pnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajev-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 41/18) se v 2. členu spremeni 
besedilo pri krajevnih skupnostih Avber, Sežana in Tomaj ter 
doda nova krajevna skupnost Križ.

– KRAJEVNA SKUPNOST AVBER
Svet KS ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določijo 

4 volilne enote.
1. volilna enota obsega naselje AVBER.
V 1. volilni enoti se voli 2 člana.
2. volilna enota obsega naselje DOBRAVLJE.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselje PONIKVE.
V 3. volilni enoti se voli 2 člana.
4. volilna enota obsega naselji GRADNJE in RAŠA.
V 4. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST KRIŽ
Svet KS ima 5 članov. V krajevni skupnosti se določi 

1 volilna enota.
1. volilna enota obsega naselji KRIŽ in FILIPČJE BRDO, 

v kateri se voli 5 članov sveta KS.
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– KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA
5. volilna enota se spremeni tako, da obsega območje 

naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h. št. 1, 3, 5, 7, 7a, 9 in 11)
2. Partizanska cesta (neparne h. št. od 1 do vklj. 13)
3. Trg 28. avgusta
4. Ulica Mirka Pirca
5. Benčičeva
6. Brkinčeva
7. Cesta na Bršljanovec
8. Cesta v Ograde
9. Igriška
10. Mirna pot
11. Pod Planino
12. Pod Sablanico
13. Pod Sedovnikom
14. Rožna pot
15. Sežanska
16. Skalna pot
17. Sončna pot
18. Starovaška pot
19. Ulica Antona Bonete
20. Lipiška cesta (h. št. 15 in 25)
21. Kratka pot
22. Ulica Eme Starc
23. Ulica Ruže Petelinove
24. Ulica talcev
25. Vodovodna
26. Devinska
27. Krpanova pot
28. Na bregu
29. Osojna pot
30. Pod gozdom
31. Pregljeva
32. Regentova
33. Stara pot
34. Strma pot
35. Ulica Iga Grudna
36. Vidmašče
37. Vileniška
38. Jamarska
39. Kamnarska
40. Ulica Petra Kozlerja
41. Ulica Avgusta Černigoja
42. Tomšičeva (h. št. 2b, 2c, 2d in 2e)
43. Ulica Josefa Ressla
44. Ulica Cirila Zlobca
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota se spremeni tako, da obsega območje 

naslednjih ulic oziroma njihovih delov ter naselje:
1. Bazoviška cesta (h. št. 6, 13, 13a, 13b, 16 in 18)
2. Gradnikova
3. Gregorčičeva
4. Kajuhova
5. Kettejeva
6. Lipiška cesta (od h. št.2 do vklj. 48, razen h. št. 15 in 25)
7. Lokavska cesta
8. Orleška cesta (h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 16)
9. Tomšičeva (h. št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8)
10. Ulica Darka Marušiča
11. Ulica Franca Segulina

12. Ulica Mihaele Škapinove
13. Volaričeva
14. LIPICA
V 6. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST TOMAJ
Svet KS ima 7 članov. V krajevni skupnosti se določijo 

4 volilne enote.
1. volilna enota obsega naselje TOMAJ.
V 1. volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota obsega naselje ŠEPULJE.
V 2. volilni enoti se voli 2 člana.
3. volilna enota obsega naselje UTOVLJE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega naselje GRAHOVO BRDO
V 4. volilni enoti se voli 1 član.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se prvič uporablja na lokalnih vo-
litvah 2022.

Št. 032-2/2022-10
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar

857. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Sežana

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list 
RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji 
dne 17. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Sežana

1. člen
V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Ob-

čini Sežana (Uradni list RS, št. 11/18 in 31/21) se v 20. členu 
spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

»Merila za izbor in vrednotenje programov/področij športa 
v okviru Letnega programa športa so sestavni del tega odloka 
in se uporabljajo za izbiro programov oziroma področij Letnega 
programa športa.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-2/2022-5
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar
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MERILA ZA IZBOR IN VREDNOTENJE PROGRAMOV/PODROČIJ 
ŠPORTA V OKVIRU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

(Priloga k Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa  
v Občini Sežana) 

1 VSEBINA IN STRUKTURA DOKUMENTA 

V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sežana so 
opredeljeni izvajalci letnega programa športa (LPŠ), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev 
pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z merili za 
izbor in vrednotenje (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini izbora in vrednotenja 
programov/področij športa:  

1. športni programi  
2. športni objekti in površine za šport v naravi  
3. razvojne dejavnosti v športu  
4. organiziranost v športu  
5. športne prireditve in promocija športa  
6. družbena in okoljska odgovornost v športu  

 
Merila se v času trajanja postopka javnega razpisa ne smejo spreminjati.  
 
Višina sofinanciranja je odvisna od LPŠ in razpoložljivih sredstev v proračunu, zato so v merilih 
programi ovrednoteni točkovno. Vrednost točke se določi vsako leto na novo in je odvisna od 
višine sredstev, ki so namenjene za sofinanciranje športnih programov v proračunu Občine 
Sežana in števila prijav na javni razpis za sofinanciranje programov športa. 
 
Vsako področje športa je opredeljeno s:  

1) splošno opredelitvijo področja po NPŠ (s pristojnostmi LPŠ) ter  
2) predstavitvijo meril in kriterijev ter tabelaričnim prikazom vrednotenja. 
 

2 SPLOŠNI POGOJI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

Splošni pogoji za vrednotenje športnih programov so: 
- Določeno število udeležencev vadbene skupine in zadostno število vadbenih ur 

vadbene skupine, ki so opredeljeni v merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega 
programa športa v Občini Sežani. 

- Strokovni kader, ki izvaja programe mora biti: 
o diplomant Fakultete za šport ali 
o strokovno usposobljen delavec, to pa je tisti, ki: 

 je star najmanj 18 let, 
 ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in 
 strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, 

športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javno veljavnih 
programih usposabljanja z Zakonom o športu, ki so vpisani v razvid 
programov usposabljanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport. 
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- V vsakem programu se vrednosti en strokovni delavec. 
- Pri vseh športnih panogah se točkuje vsaka vadbena skupina znotraj posamezne 

starostne skupine v skladu z merili.  
- Vadeče se pri isti športni panogi vrednoti le enkrat in sicer za svojo starostno vadbeno 

skupino. 
- Za prijavitelje, ki so usmerjeni v programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport se vrednoti samo prijavljene udeležence, ki so v skladu 
s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS, registrirani 
pri NPŠZ (oziroma ZŠIS-POK), torej imajo ustrezno tekmovalno licenco in tekmujejo v 
uradnih tekmovalnih sistemih NOŠZ. 

- Občina Sežana sofinancira programe, kjer je vadbena skupina več kot 50% sestavljena 
iz občanov občine Sežana oziroma je posameznik občan Občine Sežana, kar velja za 
prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, Športno vzgojo otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, Vrhunski šport ter za šport starejših. Izjema 
velja pri programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport za starostni skupini 16 do 17 let in 18 do 19 let, kjer se izjemoma sofinancirajo 
vadbene skupine, ki so sestavljene z več kot 30% občanov Občine Sežana. 

- Objekt se v obsegu priznanih ur dodeli za izvajanje športne vadbe oziroma treningov 
in za izvedbo pokalnih in prvenstvenih tekem. Objekt se v obsegu priznanih ur dodeli 
za vsako vadbeno skupino znotraj posamezne starostne skupine.  

- Izvajalec, ki je izbran za izvajanje LPŠ, mora na tekmovanjih in z njimi povezanimi 
dogodki oziroma v projektnih aktivnostih, ki jih organizira za obiskovalce prostor 
opremiti z dobro vidnim plakatom oziroma transparentom, na katerem je logotip občine 
in na primeren način opremiti z logotipom občine publikacije in druge komunikacijske 
in promocijske materiale, ki jih uporablja. 

- Celovito analizo izvajanja Letnega programa športa izvaja Zavod za šport, turizem in 
prosti čas Sežana, slednji pripravlja poročilo o dejanski uporabi javnih športnih objektov 
s strani izvajalcev Letnega programa športa na podlagi evidenc, ki jih vodi kot 
upravljalec javnih športnih objektov. Skladno z odlokom zaposleni Zavoda ŠTIP 
spremljajo in analizirajo naloge v športu ter izvajanje letnih programov športa v 
naključno izbranih terminih in nato vsake tri mesece za občinsko upravo pripravijo 
poročilo o izvajanju nadzora na naključno izbrane dneve v posameznih mesecih.  

- Dolžnosti izvajalcev LPŠ v skladu z 31. členom Zakona o športu  (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) so: 

o Izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa 
na državni ali lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport, je 
dolžan javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega izvajanje 
prejema javna sredstva. 

o Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika 
brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih 
sredstev mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, 
sorazmerno zmanjšati. 

o Finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa prejmejo za izvedbo 
posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem 
športnem programu, se smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega 
programa, za katerega so namenjeni. 

 
 
 
 



Stran 2292 / Št. 43 / 25. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

 

3 IZBOR ŠPORTNIH IZVAJALCEV 

Zaradi specifičnosti športnih panog so programi in izvajalci LPŠ razdeljeni na:  

a) TEKMOVALNE PROGRAME:  
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
- kakovostni šport in  
- vrhunski šport.  

b) NETEKMOVALNE PROGRAME: 
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,  
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,  
- obštudijska športna dejavnost,  
- šport invalidov,  
- športna rekreacija ter  
- šport starejših. 

Nekateri navedeni programi so v LPŠ razdeljeni še na individualne ter kolektivne športne 
panoge. 

3.1 KRITERIJI TEKMOVALNIH PROGRAMOV  

Pri izboru tekmovalnih programov se za vsakega izvajalca upoštevajo naslednji kriteriji: 
- Kompetentnost strokovnih kadrov 

o Strokovna usposobljenost in izobraženost  
- Razširjenost športne panoge 

o Število športnikov oziroma vadečih v starosti nad dvanajst let, ki so pri 
NPŠZ registrirani kot tekmovalci izvajalca in imajo v obdobju vrednotenja 
veljavno tekmovalno licenco. Posamezni športnik se točkuje samo enkrat in 
sicer glede na svojo starostno kategorijo v katero spada. 

- Konkurenčnost in uspešnost športne panoge 
o Dosežen rezultat ekip in/ali tekmovalcev v obdobju vrednotenja 

- Lokalni pomen športne panoge 

Podrobnejše točkovanje je obrazloženo za vsak posamezni program posebej v nadaljevanju 
meril. 

3.2 KRITERIJI NETEKMOVALNIH PROGRAMOV  

Pri izboru netekmovalnih programov se za vsakega izvajalca upoštevajo naslednji kriteriji: 
- Cena programa, ki jo plača udeleženec 
- Kompetentnost strokovnih kadrov 
- Število vadečih. 

Podrobnejše točkovanje je obrazloženo za vsak posamezni program posebej v nadaljevanju 
meril. 
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4 VREDNOTENJE POSAMEZNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV 

Športni programi po Zakon o športu so različne pojavne oblike športa namenjene 
posameznikom vseh starosti in sicer: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna 
vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna vzgoja 
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, 
šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših. 

4.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Prostočasna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno) predstavlja širok spekter športnih 
dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se 
organizirane oblike športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki 
nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih 
sistemov NPŠZ. Sofinancira se strokovni kader in objekt.  

4.1.1 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine obsega širok spekter športnih dejavnosti: od 
obšolskih športnih programov, namenjenih vsem otrokom in mladini do športnih programov 
otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez. Temeljni namen 
športne vadbe predvsem v obdobju otroštva in mladostništva je omogočiti, da postane otrok 
oziroma mladostnik gibalno izobražena osebnost. Če se programi izvajajo v okviru obveznega 
učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ, niso predmet sofinanciranja 
po LPŠ občine. Ukrep, ki ga je potrebno upoštevati, je zagotoviti vsaj dve uri kakovostno 
vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za predšolske otroke, učence in dijake.   

 
Sofinancira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

4.1.2 Programi, ki se izvajajo v zavodih VIZ 

Obseg in kakovost športne dejavnosti za celotno populacijo otrok ter za velik delež mladine 
sta zelo pomembna dejavnika, saj vplivata na zdrav razvoj, oblikovanje zdravega življenjskega 
sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine. 

 
Financira se strokovni kader v obsegu priznanih ur. 

velikost skupine (min. št. udeležencev) za kolektivne panoge 12 12 12 8 8
velikost skupine (min. št. udeležencev) za individualne panoge 8 8 8 5 5

število ur programa na teden do 2 uri od 3 do 5 ur od 3 do 5 ur do 2 uri do 2 uri
število tednov vadbe v letu 30 30 30 30 30

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 1. 
STOPNJE/SKUPINA 8 8 8 8 8

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 2. 
STOPNJE/SKUPINA 9 9 9 9 9

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA ŠPORT/SKUPINA 10 10 10 10 10
TOČKE/VADEČEGA 1 1 1 1 1

TOČKE/VADEČI/BREZPLAČEN PROGRAM 1 1 1 1 1
TOČKE/VADEČI/PLAČLJIV PROGRAM 0 0 0 0 0

MLADINA (DO 
19 LET)

PREDŠOLSKI 
(DO 6 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 15 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 9 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 12 LET)

ŠPORTNI PROGRAMI ZA KOLEKTIVNE IN INDIVIDUALNE ŠPORTE 

Pogoji za 
sofinanciranje 

športnih programov

RAZDELITEV 
TOČK

RAZDELITEV TOČK TOČKE/VADEČEGA 1 1 1 1 1

ŠPORTNI PROGRAMI, KI SE IZVAJAJO V 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

Pogoji za sofinanciranje 
športnih programov

velikost skupine (min. 
št. udeležencev)

MLADINA (DO 
19 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 15 LET)

PREDŠOLSKI 
(DO 6 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 9 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 12 LET)

8 8 8 8 8
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4.1.2.1 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Iz občinskega proračuna se lahko sofinancira udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na 
medobčinski, področni in državni ravni. Število točk se dodeli na podlagi števila prijavljenih 
ekip za posamezno tekmovanje.  

Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji posreduje dokumentacijo o 
opravljenem šolskem tekmovanju in stroških le-tega (prevoz in kotizacije oziroma prijavnine).  

Izvajalci bodo s strani financerja pozvani, da dostavijo dokumentacijo o izpeljavi šolskih 
športnih tekmovanj. Najkasneje do konca novembra (točen datum se vsakoletno določi v 
pogodbi z izvajalcem LPŠ in v besedilu javnega razpisa) morajo financerju dostaviti zahtevek 
za izplačilo sredstev za šolska športna tekmovanja ter vsa potrebna dokazila o izpeljavi le-teh.  

V kolikor izvajalec programa prijavljena šolska športna tekmovanja izvede v mesecu 
decembru, lahko zahtevku priloži predračun, ki ga do konca decembra potrdi z računom.  

Na podlagi vseh dostavljenih računov financer šolam nakaže sorazmerni delež glede na 
celotne stroške šolskih športnih tekmovanj, ki so se jih udeležili. 

4.1.3 Občasni športni programi 

Gre za športne programe, ki jih izvajajo društva, vendar se njihovi programi ne izvajajo v 
celoletnem obsegu 30-ih tednov letno, kot je predvideno v celoletnih športnih programih 
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. 

 
Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

4.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo programi, namenjeni 
otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi okvarami in 
se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje 
življenje.  

 
Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

velikost skupine (min. št. udeležencev)

min. št. ur programa na leto

TOČKE/STR. USP. 1. STOPNJE/SKUPINA 8 8 8 8 8
TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 2. 

STOPNJE/SKUPINA 9 9 9 9 9

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA 
ŠPORT/SKUPINA 10 10 10 10 10

TOČKE/VADEČEGA 1 1 1 1 1
TOČKE/VADEČI/BREZPLAČNI PROGRAM 1 1 1 1 1

TOČKE/VADEČI/PLAČLJIV PROGRAM 0 0 0 0 0

30 ur programa letno

Pogoji za 
sofinanciranje športnih 

programov

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 15 LET)

MLADINA (DO 
19 LET)

RAZDELITEV TOČK

PREDŠOLSKI 
(DO 6 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 9 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
(DO 12 LET)OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI

12

velikost skupine (min. št. udeležencev)
max. število ur izvajanja programa na teden

število tednov izvajanja programa v letu
TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 1. 

STOPNJE/SKUPINA 8 8 8

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 2. 
STOPNJE/SKUPINA 9 9 9

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA ŠPORT/SKUPINA 10 10 10
TOČKE/VADEČEGA 1 1 1

TOČKE/VADEČI/BREZPLAČEN PROGRAM 1 1 1
TOČKE/VADEČI/PLAČLJIV PROGRAM 0 0 0

30-tednov letno

Pogoji za 
sofinanciranje 

športnih programov

RAZDELITEV 
TOČK

4
do 2-ure

PREDŠOLSKI 
PP (DO 6 LET)

ŠOLOOBVEZNI 
PP (DO 15 LET)

MLADINA PP 
(do 19 let)

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠOLOOBVEZNIH OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI
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4.3 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu 
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja. Financira se 
celoletne športne programe obštudijskih dejavnosti, ki so organizirane v obliki vadbe v kraju 
študija ter v kraju bivališča.  

 
Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

 

4.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok 
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih 
športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci 
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ. 

Mladi športniki usmerjeni v KŠ/VŠ lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, 
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status športnika 
mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda (MLR, DR, 
PR, MR, SR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo 
pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je 
športnik naveden kot član društva s sedežem v Občini Sežana. 

Pri ocenjevanju se upošteva velikost vadbenih skupin, ki so navedene v preglednici o velikosti 
vadbenih skupin (poglavje 9). Upošteva se tudi sorazmerni delež pri točkovanju strokovnega 
kadra, glede na število ur, ki jih tedensko opravijo.  

Pri individualnih športih velja pravilo, da v kolikor vadbene skupine vadijo skupaj, se vadbene 
skupine sicer upošteva kot pogoj za uvrstitev v program športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vendar se pri delitvi točk upošteva le eno vadbeno 
skupino. 

CELOLETNI 
PROGRAM

velikost skupine (min. število udeležencev) 15

število ur programa na teden 2
število tednov izvajanja programa v letu 30
TOČKE/STR. USPOSOBLJENOST 1. 

STOPNJE/SKUPINA 8

TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 2. 

STOPNJE/SKUPINA
9

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA 
ŠPORT/SKUPINA 10

TOČKE/VADEČI 1
TOČKE/VADEČI/BREZPLAČEN 

PROGRAM 1

TOČKE/VADEČI/PLAČLJIV PROGRAM 0

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA

Pogoji za 
sofinanciranje 

športnih 
programov

RAZDELITEV 
TOČK
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Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

 

KONKURENČNOST IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

Pri konkurenčnosti športne panoge se upošteva kriterije za kolektivne in individualne športne 
panoge v spodnji tabeli:  

 
V razpisno dokumentacijo morajo prijavitelji posamezno selekcijo razvrstiti v eno izmed zgoraj 
navedenih možnosti ter o tem priložiti ustrezna dokazila. 

 

LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE 

Kriteriji točkovanja pri lokalnemu pomenu športne panoge so opredeljeni v tabeli v 
nadaljevanju.  

 
 

 

 

 

število ur izvajanja 
programa na teden

od 4,5 ur do 7,5 ur 
programa tedensko

od 4,5 ur do 7,5 ur 
programa tedensko

od 6 ur do 9 ur 
programa tedensko

od 6 ur do 9 ur 
programa tedensko

število tednov izvajanja 
programa 30 30 30 30

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 
(TEKMOVALNI PROGRAMI)

TEKMOVALNI       
(12-13 let)

10

Pogoji za 
sofinanciranje 

športnih programov

TOČKE/DIPLOMANT 
FAKULTETE ZA 

ŠPORT/SKUPINA
10

8

RAZDELITEV 
TOČK

TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 1. 

STOPNJE/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 2. 

STOPNJE/SKUPINA
9 9 9

10

TEKMOVALNI       
(14-15 let)

TEKMOVALNI      
(16-17 let)

TEKMOVALNI    
(18-19 let)

10

8

9

8 8

RAZRED TOČKE

4. 5

8

Izvajalec tekmuje v okviru tekmovalnega sistema panožne 
športne zveze

KOLEKTIVNE IN INDIVIDUALNE PANOGE
KONKURENČNOST IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE

3. Izvajalec tekmuje v tretji državni ligi oz. je uvrščen v tretjo 
tretjino vseh sodelujočih ekip 5

1. Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi oz. je uvrščen v prvo 
tretjino vseh sodelujočih ekip 10

2. Izvajalec tekmuje v drugi državni ligi oz. je uvrščen v drugo 
tretjino vseh sodelujočih ekip

TOČKE
3
1

LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
Kolektivne panoge

Individualne panoge
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RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE 

Razvrščanje športnih panog glede na razširjenost športne panoge predstavlja tabela v 
nadaljevanju. Pri tem se upošteva točkovanje tako za individualne kot tudi za kolektivne 
panoge. Posamezni športnik se točkuje samo enkrat in sicer glede na svojo starostno 
kategorijo v katero spada. Točke se dodeljuje športnikom/tekmovalcem, ki prihajajo iz občine 
Sežana. 

 
IZPOLNJENA TEKMOVALNA PIRAMIDA: Če klub ali društvo izpopolnjuje pogoj izpolnjene 
tekmovalne piramide v vseh kategorijah: tekmovalni 12–13 let, tekmovalni 14–15 let, 
tekmovalni 16–17 let in tekmovalni 18–19 let, skladno s tabelo v poglavju 9. »Velikost vadbenih 
skupin«, se vsaki tekmovalni selekciji dodeli 3 dodatne točke za izpolnjenost tekmovalne 
piramide. 
 

4.5 KAKOVOSTNI ŠPORT 

Gre za programe priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih 
kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo v 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na 
mednarodnih tekmovanjih.  

 
Pri programu kakovostni šport se financira uporaba športnega objekta.  

Pri ocenjevanju se upošteva velikost vadbenih skupin, ki so navedene v preglednici o velikosti 
vadbenih skupin (poglavje 9.). 

 

 

 

 

 

 

 

Št. registriranih tekmovalk/tekmovalcev 
prijavitelja iz občine Sežana pri 

INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH 
panogah v posamezni vadbeni skupini

Za vsakega športnika/tekmovalca 
iz občine Sežana v skupini se 

dodeli ENA TOČKA

RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE

število ur programa 
na teden

min 4,5 ur oziroma 
max 12 ur na teden

število tednov min 30 oz. max 40

Pogoji za 
sofinanciranje športnih 

programov

KAKOVOSTNI ŠPORT
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4.6 VRHUNSKI ŠPORT 

Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu 
s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS v zadnji objavi 
OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot člani društva s sedežem v Občini Sežana 
in je s svojimi športnimi dosežki dosegel naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, 
mednarodnega in svetovnega razreda. 

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV TER KONKURENČNOST IN 
USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

 
 

NACIONALNI OZIROMA LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE 

 
 

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV OZIROMA RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Razred kategorizacije Mladinski Državni Perspektivni Mednarodni Svetovni

Število udeležencev 1 1 1 1 1

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE 
ZA ŠPORT/SKUPINA 10 10 10 10 10

RAZDELITEV TOČK

Pogoji za 
sofinanciranje športnih 

programov

VRHUNSKI ŠPORT

TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 2. 

STOPNJE/SKUPINA

TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 1. 

STOPNJE/SKUPINA
8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

TOČKE
3
1

LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
Kolektivne panoge

Individualne panoge

Individualni športi 1 športnik 2 športnika več kot 3-je športniki
TOČKE 5 10 15

Kolektivni športi do 5 športnikov do 15 športnikov nad 15 športnikov
TOČKE 5 10 15

RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE - ŠTEVILO ŠPORTNIKOV
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4.7 ŠPORT INVALIDOV 

Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija, 
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) 
učinke. 

 
Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

KONKURENČNOST IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

Pri konkurenčnosti športne panoge se upošteva kriterije za kolektivne in individualne športne 
panoge v spodnji tabeli:  

 
V razpisno dokumentacijo morajo prijavitelji posamezno selekcijo razvrstiti v eno izmed zgoraj 
navedenih možnosti ter o tem priložiti ustrezna dokazila. 

 

LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE 

Kriteriji točkovanja pri lokalnemu pomenu športne panoge so opredeljeni v tabeli v 
nadaljevanju.  

 
 

velikost skupine (min. št. udeležencev) 5
število ur izvajanja programa na teden 2

število tednov 30
TOČKE/STR. USP. 1. STOPNJE/SKUPINA 8

TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 2. 

STOPNJE/SKUPINA
9

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA 
ŠPORT/SKUPINA 10

ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV (netekmovalni programi) Celoletni 
programi

Pogoji za 
sofinanciranje športnih 

programov

RAZDELITEV TOČK

RAZRED TOČKE

4. 5

8

Izvajalec tekmuje v okviru tekmovalnega sistema panožne 
športne zveze

KOLEKTIVNE IN INDIVIDUALNE PANOGE
KONKURENČNOST IN USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE

3. Izvajalec tekmuje v tretji državni ligi oz. je uvrščen v tretjo 
tretjino vseh sodelujočih ekip 5

1. Izvajalec tekmuje v najvišji državni ligi oz. je uvrščen v prvo 
tretjino vseh sodelujočih ekip 10

2. Izvajalec tekmuje v drugi državni ligi oz. je uvrščen v drugo 
tretjino vseh sodelujočih ekip

TOČKE
3
1

LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE
Kolektivne panoge

Individualne panoge
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RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE 

Razvrščanje športnih panog glede na razširjenost športne panoge predstavlja tabela v 
nadaljevanju. Pri tem se upošteva točkovanje tako za individualne kot tudi za kolektivne 
panoge. Posamezni športnik se točkuje samo enkrat, in sicer glede na svojo starostno 
kategorijo v katero spada. Točke se dodeljuje športnikom/tekmovalcem, ki prihajajo iz Občine 
Sežana. 

 
IZPOLNJENA TEKMOVALNA PIRAMIDA: Če klub ali društvo izpopolnjuje pogoj izpolnjene 
tekmovalne piramide v vseh kategorijah: tekmovalni 12–13 let, tekmovalni 14–15 let, 
tekmovalni 16–17 let in tekmovalni 18–19 let, skladno s tabelo v poglavju 9. »Velikost vadbenih 
skupin«, se vsaki tekmovalni selekciji dodeli 3 dodatne točke za izpolnjenost tekmovalne 
piramide. 
 

4.8 ŠPORTNA REKREACIJA 

Gre za smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje, športne vzgoje otrok in 
mladine s posebnimi potrebami, ob študijskih športnih dejavnosti ter prav tako programov 
tekmovalnega športa (športniki naj bi po zaključeni tekmovalni karieri ostali športni dejavni). 
Športna rekreacija predstavlja dejavno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega 
tedenskega in letnega prostega časa ljudi. 

 
Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

 

 

 

 

Št. registriranih tekmovalk/tekmovalcev 
prijavitelja iz občine Sežana pri 

INDIVIDUALNIH IN KOLEKTIVNIH 
panogah v posamezni vadbeni skupini

Za vsakega športnika/tekmovalca 
iz občine Sežana v skupini se 

dodeli ENA TOČKA

RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE

CELOLETNI PROGRAM

velikost skupine (število udeležencev) 10

število ur izvajanja programa na teden 2
Število tednov izvajanja programa 30

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA 10
TOČKE/VADEČI 1

TOČKE/VADEČI/BREZPLAČEN PROGRAM 1
TOČKE/VADEČI/PLAČLJIV PROGRAM 0

TOČKE/STR. USPOSOBLJENOST 1. 
STOPNJE/SKUPINA 8

TOČKE/STROKOVNA USPOSOBLJENOST 
2. STOPNJE/SKUPINA 9

RAZDELITEV 
TOČK

Pogoji za 
sofinanciranje 

športnih 
programov

ŠPORTNA REKREACIJA
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4.9 ŠPORT STAREJŠIH 

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 
65. letom starosti. Pod skupinsko gibalno vadbo starejših spadajo programi, ki predstavljajo 
različne oblike celoletne gibalne vadbe. 

 
Financira se strokovni kader in objekt v obsegu priznanih ur. 

 

5 ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 

Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben 
dejavnik športnega udejstvovanja. Občina Sežana zagotavlja izvajalcem letnega programa 
športa, ki so izbrani na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini 
Sežana, brezplačno uporabo športnih objektov, ki so v upravljanju Zavoda ŠTIP in tistih 
objektov, ki jih za izvajalce LPŠ, Zavod ŠTIP najema. Športne objekte, ki so v upravljanju 
Zavoda ŠTIP, lahko na podlagi javnega razpisa in programa športa najamejo tudi izvajalci 
športnega programa kakovostni šport. 

Objekt se v obsegu priznanih ur dodeli za izvajanje športne vadbe oziroma treningov in za 
izvedbo pokalnih in prvenstvenih tekem. Objekt se v obsegu priznanih ur dodeli za vsako 
vadbeno skupino znotraj posamezne starostne skupine. Izjema velja v primeru, ko je znotraj 
posamezne starostne skupine več vadbenih skupin in v tem primeru se kvota ur dodeli za eno 
skupino manj od vseh prijavljenih skupin (npr. če izvajalec LPŠ v določeni starostni skupini 
prijavi tri vadbene skupine, se kvota ur dodeli za dve vadbeni skupini). 

Za posebno nadarjene športnike, ki posebej opredelijo razlog in potrebo po dodatnem številu 
ur objekta za vadbo (upravičen razlog je udeležba na evropskih in svetovnih tekmovanjih, 
članstvo v reprezentancah ipd.) se lahko dodelijo dodatne ure pri čemer se kvota ur dodeli 
samo če ima upravljavec objektov na razpolago športno površino. Maksimalno se lahko dodeli 
160 ur za športnika (dvakrat tedensko po dve dodatni uri), in sicer za čas posebnih priprav za 
že omenjene upravičene razloge. O dodeljenih urah se odloči komisija, ki vodi postopek 
javnega razpisa ob pregledu obrazca za posameznega športnika z vsemi potrebnimi prilogami. 

CELOLETNI PROGRAM

min. število ur programa na teden 2
Število tednov izvajanja programa na leto 30

TOČKE/DIPLOMANT FAKULTETE ZA 
ŠPORT/SKUPINA 10

TOČKE/VADEČI 1
TOČKE/VADEČI/BREZPLAČEN 

PROGRAM 1

TOČKE/VADEČI/PLAČLJIV PROGRAM 0

Pogoji za 
sofinanciranje 

športnih 
programov

ŠPORT STAREJŠIH

TOČKE/STR. USPOSOBLJENOST 1. 
STOPNJE/SKUPINA

TOČKE/STROKOVNA 
USPOSOBLJENOST 2. 

STOPNJE/SKUPINA

8

9

7velikost skupine/minimalno št. udeležencev

RAZDELITEV 
TOČK
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6 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 

6.1 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH 
DELAVCEV V ŠPORTU 

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja so 
v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja 
izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani 
pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.  

 

7 ORGANIZIRANOST  V ŠPORTU 

Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s 
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna 
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa. Delovanje športnih 
društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ zagotavljajo 
sredstva za njihovo osnovno delovanje. 

Na lokalni ravni se lahko zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev in občinske 
športne zveze, ki prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve. 

7.1 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Kriteriji za delovanje društev na lokalni ravni so:  

- število članov s plačano članarino za leto, na katero se nanaša javni razpis (pri 
čemer se občinske športne zveze točkujejo izključno po tabeli v poglavju 7.1) in 

- leta neprekinjenega delovanja izvajalca. 

 

7.2 DELOVANJE OBČINSKIH ŠPORTNIH ZVEZ 

Delovanje športne zveze je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z 
LPŠ zagotavljajo sredstva za njeno osnovno delovanje. 

Kriteriji za delovanje športnih zvez na lokalni ravni so: 

- število članov v športni zvezi in 
- leta neprekinjenega delovanja športne zveze. 

 
  

tradicija: leta neprekinjenega delovanja izvajalca do 10 let 11 do 20 let 21 do 30 let 31 let in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 2 5 10 15

število članov izvajalca s plačano članarino 15 do 30 31 do 50 51 do 100 nad 101
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE/ČLAN 2 5 10 15

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV

število članov v športni zvezi
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE/ČLAN

tradicija: leta neprekinjenega delovanja športne zveze do 10 let 11 do 20 let 20 let in več
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 10 20 30

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE OBČINSKIH ŠPORTNIH ZVEZ
1 član s plačano članarino

1
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8 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo 
okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva, pomembne pa so tudi 
za razvoj in negovanje športne kulture. Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ 
(državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja 
po teh merilih. 

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: nivo prireditve 
(občinski, regionalni, državni, mednarodni) in število udeležencev na prireditvi (kot je navedeno 
v tabeli). 

V program letnega programa športa se lahko uvrstijo največ dve športni prireditvi 
posameznega izvajalca. 
Kot športna prireditev se ne vrednoti ligaških tekmovanj uradnega tekmovalnega sistema in 
prireditev, ki so zajete v drugih proračunskih postavkah. 
Športno promocijska prireditev za podelitev priznanj uspešnim športnikom in športnim ekipam 
predstavlja promocijo športa in pomeni pomemben element k prepoznavnosti posameznikov 
oziroma ekip. Sredstva za sofinanciranje prireditve se opredeli v letnem programu športa. 
 

 
 
Občina sofinancira naslednje upravičene stroške prireditve: 

- najemnina prireditvenega prostora ter opreme za izvedbo prireditve, 
- stroški Promocijskega materiala za prireditev (vabila, plakati, objave v medijih ipd.) 
- nagrade (plakete, pokali, priznanja …), 
- profesionalna redarska ekipa, 
- profesionalna medicinska ekipa, 
- sodniški stroški, 
- zavarovanje prireditve, 
- prevozi (opreme, udeležencev po potrebi), 
- ozvočenje prireditve, 
- vodenje prireditve, 
- stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja, 
- stroški pogostitve (ki se upoštevajo v višini 20% prejetih sredstev za prireditve po 

razpisu, pri čemer nakup alkoholnih pijač ni upravičeni strošek) in 
- drugi stroški za izvedbo prireditve. 

 
 
 
 
 

izv. prir. občinskega pomena do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.
TOČKE/MS/PRIREDITEV 10 20 30 40

izv. prir. regionalnega pomena do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.
TOČKE/MS/PRIREDITEV 20 40 60 80

izv. prir. državnega pomena do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.
TOČKE/MS/PRIREDITEV 30 60 90 120

izv. prir. mednarodnega pomena do 50 udel. 51-100 udel. 101-150 udel. nad 151 udel.
TOČKE/MS/PRIREDITEV 40 80 120 160

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
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9 VELIKOST VADBENIH SKUPIN 

Velikost vadbenih skupin, ki se upošteva za programe športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.  

 

VELIKOSTI VADBENIH SKUPIN 12 do 13 let 14 do 15 let 16 do 17 let 18 do 19 let
Atletika 6 6 4 4

Gimnastika 6 6 4 4
Namizni tenis 4 4 4 4

Tenis 4 4 4 4
Košarka 9 9 8 8
Nogomet 13 13 12 12
Odbojka 8 8 8 8

Odbojka na mivki 6 6 6 6
Rokomet 10 10 9 9

Kolesarstvo-cestno 4 4 4 4
Kolesarstvo-gorsko 4 4 4 4
Konjeništvo-dresura 4 4 4 4
Preskakovanje ovir 4 4 4 4

Smučanje in deskanje na snegu 4 4 4 4
Plezanje 6 6 5 5
Karate 6 6 5 5

Futsal-mali nogomet 8 8 8 8
Moderni tekmovalni plesi 10 10 10 10

Motošporti 4 4 4 4
Balinanje 4 4 4 4

Šah-standardni 4 4 4 4
Strelstvo 5 5 4 4
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858. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 
in samostojnih članov Občinskega sveta 
Občine Sežana

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 
list RS, št. 54/21 in 184/21) in drugega odstavka 15. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sežana (Uradni list RS, 
št. 90/21) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 
2022 sprejel

P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin  

in samostojnih članov Občinskega sveta  
Občine Sežana

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov 

svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Ob-
čine Sežana o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo 
zagotavlja Občina Sežana.

2. člen
(1) Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika 

predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
(2) Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta.

3. člen
(1) Višina sredstev, ki se nameni za financiranje politič-

nih strank, in za kritje stroškov delovanja svetniških skupin in 
samostojnih članov občinskega sveta, se določi v proračunu 
občine za posamezno proračunsko leto na podlagi posebnega 
sklepa, ki ga občinski svet sprejme za posamezno proračunsko 
leto, upoštevajoč število dobljenih glasov na volitvah občinske-
ga sveta, in skupno ne sme preseči 0.6 odstotka sredstev, ki 
jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje 
občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakon-
skih nalog (primerna poraba) za to leto.

(2) O razmerju financiranja politične stranke in njene 
svetniške skupine oziroma njenega člana občinskega sveta 
je politična stranka dolžna podati izjavo pred sprejemom ob-
činskega proračuna za prvo leto novega mandatnega obdobja 
oziroma vsako proračunsko leto, če se odloči za spremembo 
razmerja financiranja v posameznem mandatnem obdobju, 
pri čemer je dolžna vsaj del sredstev nameniti za financiranje 
politične stranke.

4. člen
Finančna sredstva, ki jih občina zagotavlja svetniškim 

skupinam in samostojnim članom občinskega sveta, se lahko 
uporabljajo za naslednje namene, ki morajo biti neposredno 
povezani z delom občinskega sveta:

– nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drob-
nega inventarja;

– plačilo potnih in poštnih stroškov;
– plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev;
– plačilo strokovne literature, plačilo stroškov strokovne 

pomoči;
– plačilo stroškov, povezanih s komuniciranjem z volivci;
– stroški seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno 

povezanih z delom občinskega sveta;
– stroški pogostitev na sestankih, okroglih mizah; stroški, 

ki nastanejo ob delovnih obiskih in srečanjih, protokolarnih in 
podobnih dogodkih.

5. člen
Vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega 

sveta podajo pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 

4. člena pravilnika odredbodajalcu, ki porabo sredstev odobri 
z naročilnico. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s 
pripisom za svetniško skupino oziroma posameznega člana 
občinskega sveta. Postopek naročila se izvede v skladu s 
predpisi o javnem naročanju.

6. člen
(1) Svetniška skupina in samostojni člani občinskega 

sveta so dolžni s sredstvi ravnati kot dober gospodar in jih 
uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.

(2) Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren 
vodja svetniške skupine oziroma samostojni član občinskega 
sveta.

(3) Nadzor nad porabo sredstev opravlja javni uslužbenec 
občinske uprave, ki skrbi za proračunsko postavko.

7. člen
(1) Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samo-

stojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško 
skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta 
posebej.

(2) Svetniške skupine oziroma samostojni član občinske-
ga sveta lahko v posameznem mandatnem obdobju sprejemajo 
obveznosti do dneva začetka volilne kampanje na naslednjih 
lokalnih volitvah.

8. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 
2023 dalje.

(2) Do začetka uporabe tega pravilnika se za preosta-
nek mandatnega obdobja 2018–2022 uporablja Sklep o kritju 
stroškov za delovanje svetniških skupin in samostojnih članov 
občinskega sveta iz sredstev proračuna Občine Sežana (Ura-
dni list RS, št. 25/19).

Št. 032-2/2022-11
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar

859. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 
28/11 – odl. US in 98/13) in 17. člena Statuta Občine Sežana 
(Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine 
Sežana na seji dne 17. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Sežana

1.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev 

stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana.

2.
Stroški volilne kampanje za volitve občinskega sveta ne 

smejo preseči 0.40 EUR na posameznega volilnega upravi-
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo 
preseči 0.25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini.
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Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kam-
panje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, povečajo 
še za 0.15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini, tako da znašajo 0.40 EUR.

3.
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli 

mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrni-
tve stroškov volilne kampanje v višini 0.33 EUR za dobljen glas, 
pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči 
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila o vseh 
zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra-

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje za župana, katerih 
kandidati so prejeli najmanj 5% od skupnega števila volilnih 
upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0.12 EUR na dobljen glas.

Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata 
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v 
višini 0.12 EUR za dobljen glas le na osnovi dobljenih glasov 
na ponovnem glasovanju.

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne-
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. točke 
tega sklepa.

5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli-

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sežana 
v roku 30 dni po vložitvi zahteve za delno povračilo stroškov 
na Občino Sežana pod pogojem, da je v predpisanem roku 
oddal poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih volilne 
kampanje na AJPES preko spletnega portala AJPES.

6.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 45/10).

7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-2/2022-12
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar

860. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17 in 175/20) in 17. člena Statuta Občine Sežana 
(Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski svet Občine 
Sežana na seji dne 17. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1.
Nepremičnini katastrska občina 2440 Veliko Polje par-

cela 3301/16, se odvzame status grajenega javnega dobra 
lo kalnega pomena.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javne-

ga dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo po uradni dolžnosti 
izda občinska uprava. Občinska uprava na podlagi navedene 
pravnomočne odločbe vloži zemljiškoknjižni predlog za izbris 
grajenega javnega dobra.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-2/2022-13
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar

861. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Sežana

Na podlagi prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) in 17. člena Statuta 
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 54/21 in 184/21) je Občinski 
svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana

1.
V Občinsko volilno komisijo Sežana se imenujejo:

za predsednico: VESNA ZOBEC, Sežana, Rožna pot 6, 
6210 SEŽANA

za namestnico 
predsednice:

KSENIJA GREGORČIČ MOZETIČ, 
Šmarje pri Sežani 147, 6210 SEŽANA

za članico: PETRA WEBER, Štorje 89,  
6210 SEŽANA

za namestnico 
članice:

PETRA FELICJAN, Povir 20b,  
6210 SEŽANA

za članico: MILOJKA ŠIRCA, Dutovlje 66,  
6221 DUTOVLJE

za namestnika 
člana: 

ERIK NOVAK, Razguri 15,  
6210 SEŽANA

za člana: BORIS KOROŠEC, Pod Sablanico 1, 
6210 SEŽANA

za namestnika 
člana:

MIRKO MACAROL, Šepulje 2,  
6210 SEŽANA

2.
Sedež občinske volilne komisije je v Sežani, Partizanska 

cesta 4.
3.

Komisija začne izvrševati mandat z dnem 1. 7. 2022, ko 
preneha mandat članom, imenovanim s sklepom občinskega 
sveta št. 032-6/2018-3 z dne 31. 5. 2018 (Uradni list RS, 
št. 48/18).

4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-2/2022-16
Sežana, dne 17. marca 2022

Župan
Občine Sežana
David Škabar
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SLOVENJ GRADEC

862. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 31. člena Zakona vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – 
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 
3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni 
list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 
in 93/15), 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) in 17. člena Statuta Občine 
Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 5/12, 27/16 in 61/16) sta Mestni svet Mestne občine 
Slovenj Gradec na 31. seji dne 23. 3. 2022 in Občinski svet 
Občine Mislinja na 25. seji dne 16. 3. 2022 sprejela

S K L E P
o določitvi cen programov  

v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec

I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 

Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec v oddelkih dnev-
nega varstva otrok od 1. 4. 2022 znašajo:

– v programu prvega starostnega obdobja, starostna sku-
pina od 1–3 let: 525,75 EUR,

– v programu drugega starostnega obdobja:
– starostna skupina 3–4 let: 433,31 EUR in
– starostna skupina 3–6 let: 395,36 EUR.

– v kombiniranih oddelkih: 433,31 EUR.
– v razvojnem oddelku: 825,30 EUR.
Cena prehrane v ceni programa znaša 1,68 EUR na dan.
V cenah programov je zagotovljeno dnevno varstvo otro-

ka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, sadno malico in 
kosilom.

II.
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pri-

stojnega centra za socialno delo (CSD) na podlagi veljavne 
zakonodaje. Višina plačila se z odločbo določi kot odstotek 
(plačilnega razreda), ki ga plačajo starši od cene programa, v 
katerega je otrok vključen.

Če starši pravice iz javnih sredstev ne uveljavljajo, plačajo 
najvišje plačilo, ki znaša 77% cene programov iz I. točke tega 
sklepa.

III.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolske-

ga leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.

IV.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti iz vrtca zniža 

za strošek prehrane.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev 

znižuje samo za dneve odsotnosti, in sicer:
1. če je otrok neprekinjeno odsoten od 6 do 10 delovnih 

dni, se od plačila odšteje 10 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,

2. če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih 
dni, se od plačila odšteje 30 % glede na določeni plačilni razred 
(odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni,

3. če je otrok neprekinjeno odsoten od 21 delovnih dni 
ali več, se od plačila odšteje 50 % glede na določeni plačilni 
razred (odločba CSD) cene programa za odsotne delovne dni.

V primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otro-
ka, ki zahteva daljšo neprekinjeno odsotnost otroka (več kot 
40 delovnih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu dodatno zni-

žanje plačila, s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških 
potrdil. Plačilo staršev v tem primeru znaša 20 % oskrbnine 
glede na določeni plačilni razred (odločba CSD) od prvega 
dne odsotnosti.

V.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomeseč-

ni ali največ dvomesečni odsotnosti v času od 1. 6. do 30. 9. 
rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je 
otrok v celoti odsoten, 25 % višine njihovega plačilnega razre-
da, zmanjšanega za stroške neporabljenih živil, kot rezervacijo.

VI.
Olajšave iz IV. in V. člena lahko uveljavijo starši, ki imajo 

skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj 
Gradec ali Občini Mislinja in starši tujcev, ki nimajo stalnega 
prebivališča v RS, so pa zavezanci za dohodnino v RS in imajo 
v Mestni občini Slovenj Gradec ali Občini Mislinja prijavljeno 
začasno prebivališče. Starši otrok iz drugih občin pa lahko 
uveljavljajo olajšave, v kolikor občina, ki je po predpisih dolžna 
kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem 
primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa 
oziroma v skladu s sklepom pristojne občine o ceni programa 
na njenem območju.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpi-
šejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in 
oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

VII.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji 
dan po zadnji objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2022 dalje. Z 
dnem uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi 
cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 204/21).

Št. 603-0038/2016
Slovenj Gradec, dne 24. marca 2022

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

Št. 014-0/2019
Mislinja, dne 16. marca 2022

Župan 
Občine Mislinja

Bojan Borovnik

863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena statuta Mestne 
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je 
župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del  
(Identifikacijska številka v zbirki  

prostorskih aktov: 1506)

I. Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega po-
drobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del, 
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ki ga je izdelalo podjetje LM Projekti, Podjetje za prostorsko, 
urbanistično in arhitekturno načrtovanje ter svetovanje, Peter 
Lojen s. p., Velenje, pod številko naloge 2018/34, z dne marec 
2022. Občinski podrobni prostorski načrt ŠN 14 – Podhomški 
vrtovi – del ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki 
prostorskih aktov: 1506.

II. Območje urejanja občinskega podrobnega prostor-
skega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del vključuje parcele 
s parcelnimi številkami: 690/1, 687/3, 687/4, 687/5, 687/8, 
687/9, 687/13, 687/14, 687/15, 687/16, 687/17, 687/18, 
687/19, 687/20, 687/21, 687/22, 687/23, 687/24, 687/25, 
687/26 in 687/27, 687/28, 687/29, 687/30 in 687/31 vse k.o. 
853 Šmartno pri Slovenj Gradcu na katerih želijo lastniki v 
skladu z določili odloka legalizirati obstoječe objekte ter na še 
nepozidanih površinah zgraditi objekte za namen vrtičkarstva. 
Poleg tega je predvidena tudi gradnja objektov gospodarske 
javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter 
ureditev odprtih površin.

III. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – 
del z identifikacijsko številko 1506, bo potekala od 30. 3. 2022 
do vključno 30. 4. 2022. V času javne razgrnitve bo občinska 
uprava organizirala javno obravnavo, ki bo organizirana v 
sredo 13. aprila 2022 ob 15.00 uri v sejni sobi Mestne občine 
Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Dopolnjen 
osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 
– Podhomški vrtovi – del, bo javno objavljen na spletni strani 
Mestne občine Slovenj Gradec http://www.slovenjgradec.si/
Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-razgrnitve ter javno razgr-
njen v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, 
2350 Slovenj Gradec, v avli prvega nadstropja v času ura-
dnih ur.

IV. Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na 
dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del v pisni obliki, ki jih 
pošlje na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 
2380 Slovenj Gradec, z oznako »Javna razgrnitev dopolnjen 
osnutek OPPN ŠN 14 – pripombe« ali na elektronski naslov: 
info@slovenjgradec.si, pri čemer se pod »zadeva« navede 
»Pripombe na dopolnjen osnutek OPPN ŠN 14 – Podhomški 
vrtovi – del, iden. št. 1506«. Za pisne pripombe se lahko 
uporabi obrazec dostopen na spletni strani http://www.slo-
venjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-razgrnitve in 
na mestu razgrnitve. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in 
predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih 
podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih do 
pripomb, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da 
se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni 
podatki, morajo to posebej navesti.

V. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne raz-
grnitve, to je 30. 4. 2022.

VI. Mestna občina Slovenj Gradec bo proučila pripombe 
in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ta bodo obja-
vljena na spletni strani občine http://www.slovenjgradec.si.

VII. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnut-
ka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Pod-
homški vrtovi – del se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://
www.slovenjgradec.si/Naro%C4%8Dila-in-objave/Javne-raz-
grnitve in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec.

Št. 350-0005/2019
Slovenj Gradec, dne 16. marca 2022

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

864. Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju: OPPN) za območje »Poslovno 
stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Me-
stne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – uradno 
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-3) je župan Mestne 
občine Slovenj Gradec sprejel

J A V N O    N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN)  
za območje »Poslovno stanovanjska cona 

Celjska jug II (SG-80)«  
(Identifikacijska številka v zbirki  

prostorskih aktov: 2475)

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrob-

nega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje 
»Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«, ki ga 
je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., PE Domžale, Ljubljanska 
cesta 76, 1230 Domžale, pod številko 2665 z dne marec 2022.

OPPN ima dodeljeno identifikacijsko številko v zbirki pro-
storskih aktov: 2475.

2. člen
Območje OPPN obsega parcele št. 761/1, 761/2, 1000/1, 

1000/2, 1000/3, 1001, 1002, 1003, 1012/5, 1012/7, 1012/19, 
1012/20, 1012/25 – del in 1012/28 – del, vse k.o. (850) Slovenj 
Gradec, na katerih je predvidena gradnja nove večstanovanj-
ske soseske in trgovskega centra, kar vključuje izgradnjo treh 
večstanovanjskih stavb, trgovskega centra ter ureditev pripa-
dajočih površin za njihovo rabo, krajinske ureditve ter ureditev 
prometne in gospodarske infrastrukture.

3. člen
Gradivo iz 1. člena bo od 28. 3. 2022 do 29. 4. 2022 

javno razgrnjeno v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v poslovnem času: ob 
ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 
8. do 17. ure in v ob petkih od 8. do 13. ure) in na spletnem 
naslovu http://www.slovenjgradec.si/Naročila-in-objave/Jav-
ne-razgrnitve.

4. člen
Javna obravnava gradiva bo v sredo, 13. 4. 2022, ob 

16.00. uri, v mali dvorani Mladinskega kulturnega centra Slo-
venj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec.

V primeru, da javna obravnava gradiva ne bo mogoča 
zaradi preprečevanja širjenja okužb novega koronavirusa, bo 
prestavljena ali izvedena na drug način, skladen z ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužb.

5. člen
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe se lahko 
do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Mestna občina 
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako 
»Javna razgrnitev OPPN za območje »Poslovno stanovanjska 
cona Celjska jug II (SG-80)« – pripombe« ali na elektronski 
naslov: info@slovenjgradec.si, pri čemer se v rubriki »Zadeva« 
elektronskega sporočila navede »Javna razgrnitev OPPN za 
območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80) 
– pripombe«.
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Ob oddaji pripomb in predlogov se bodo osebni podatki v 
skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za namen uveljavi-
tve razgrnjenega prostorskega akta ter ne bodo javno objavljeni 
in bodo varovani v skladu s Splošno evropsko uredbo o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR), veljavnim zakonom o varstvu oseb-
nih podatkov ter internimi akti Mestne občine Slovenj Gradec.

Mestna občina Slovenj Gradec bo preučila pripombe in 
predloge javnosti ter do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila 
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://www.
slovenjgradec.si/.

6. člen
To naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije ter na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec http://
www.slovenjgradec.si/.

Št. 350-0007/2021
Slovenj Gradec, dne 16. marca 2022

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Tilen Klugler

STRAŽA

865. Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah 
za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo 
za območje Občine Straža

Na podlagi tretjega odstavka 218. člena Zakona o ure-
janju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 
21. in 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih ze-
mljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri ko-
munalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. 
in 34/19) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, 
št. 61/21) je Občinski svet Občine Straža na 22. redni seji dne 
17. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo za območje Občine Straža

1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 61/21) – v nadaljevanju odlok, se za petim 
poglavjem dodata nova peto a in peto b poglavje ter 18.a in 
18.b člen, ki se glasijo:

»V.a NADZOR

18.a člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja 
občinska inšpekcija.

(2) Občinska inšpekcija je pristojna za nadzor nad izva-
janjem:

– posredovanja podatkov zavezancev za plačilo komunal-
nega prispevka za odmero komunalnega prispevka;

– priklopa objektov na posamezno vrsto komunalne opre-
me brez poravnanih obveznosti komunalnega prispevka.

V.b KAZENSKA DOLOČBA

18.b člen
(prekrški zavezanca za plačilo komunalnega prispevka)

(1) Z globo 1.000 eurov se za prekršek kaznuje zaveza-
nec za plačilo komunalnega prispevka, ki je fizična oseba, če:

– ne posreduje podatkov za odmero komunalnega pri-
spevka za objekte, za katere se po veljavni zakonodaji odmeri 
komunalni prispevek, ali jih posreduje v nasprotju z dokumen-
tacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, vloženo pri organu 
za izdajo gradbenega dovoljenja, ali v nasprotju s podatki iz 
uradnih evidenc;

– izvede priklop objektov na posamezno vrsto komunalne 
opreme brez poravnanih obveznosti iz naslova komunalnega 
prispevka.

(2) Z globo 6.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega prispev-
ka, ki je pravna oseba, njena odgovorna oseba pa z globo 
1.000 eurov.

(3) Z globo 3.000 eurov se za prekršek iz prvega od-
stavka tega člena kaznuje zavezanec za plačilo komunalnega 
prispevka, ki je posameznik, ki opravlja dejavnost in samostojni 
podjetnik posameznik, njuna odgovorna oseba pa z globo 
500 eurov.«

2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in 

v veljavi.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00700-1/2022-1
Straža, dne 17. marca 2022

Župan 
Občine Straža
Dušan Krštinc

ŠKOCJAN

866. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list 
RS, št. 61/21) je Občinski svet Občine Škocjan na 7. dopisni 
seji dne 17. 3. 2022 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini, parcelni 

št. 3076/4, k.o. 1465-Stara vas (ID 3829573).

II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67, 
8275 Škocjan, matična številka 5883296.

III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0003/2022
Škocjan, dne 17. marca 2022

Župan 
Občine Škocjan

Jože Kapler
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VLADA
867. Uredba o samooskrbi z električno energijo 

iz obnovljivih virov energije

Na podlagi devetega odstavka 37. člena in tretjega od-
stavka 42. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih 

virov energije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa ukrep spodbujanja rabe električne ener-
gije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za sa-
mooskrbo, podrobnejše pogoje za posamezne vrste samooskr-
be, način obračuna električne energije in dajatev za odjemalce, 
podrobnejše pogoje za dodelitev naložbene pomoči, pogoje za 
priključitev naprave za samooskrbo, vsebino in poročanje ter 
spremljanje izvajanja ukrepa.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »ključ delitve proizvodnje« je način izračuna količinskih 

deležev proizvodnje, ki pripadajo vsakemu posameznemu pre-
vzemno-predajnemu mestu iste skupnostne samooskrbe oziro-
ma lastniku naprave za samooskrbo (če med člane skupnostne 
samooskrbe ni razdeljena vsa proizvedena električna energija) 
in so navedeni na peto decimalko natančno, pri čemer mora 
biti vsota vseh deležev iste skupnostne samooskrbe enaka 1;

2. »količinski delež proizvodnje« je tisti del celotne neto 
proizvedene električne energije (v kWh) z napravo za samoo-
skrbo, ki po ključu delitve proizvodnje pripada posameznemu 
prevzemno-predajnemu mestu iste skupnostne samooskrbe ali 
lastniku naprave za samooskrbo;

3. »končni odjemalec s samooskrbo« je končni odjemalec, 
ki je imetnik soglasja za priključitev na prevzemno-predajnem 
mestu, ali druga oseba, ki ima soglasje imetnika soglasja za 
priključitev za odjem električne energije prek prevzemno-pre-
dajnega mesta ter ki proizvaja električno energijo iz obnovljivih 
virov energije za celotno ali delno pokrivanje lastne končne 
rabe električne energije z napravo za samooskrbo in lahko 
shranjuje ali prodaja lastno proizvedeno električno energijo iz 
obnovljivih virov, če navedene dejavnosti za negospodinjske 
odjemalce s samooskrbo niso osnovne poslovne ali poklicne 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odjemalec);

4. »oddana električna energija« je količina električne 
energije, oddana v distribucijsko omrežje, odčitana na pre-
vzemno-predajnem mestu odjemalca ob koncu obračunskega 
obdobja (v primeru individualne samooskrbe), ali količinski 
delež proizvodnje, odčitane na prevzemno-predajnem mestu 
naprave za samooskrbo ob koncu obračunskega obdobja, ki 
pripada posameznemu prevzemno-predajnemu mestu odje-
malca ali lastniku naprave za samooskrbo, pri čemer se ta 
delež izračuna na podlagi ključa delitve proizvodnje (v primeru 
skupnostne samooskrbe);

5. »pogodba o samooskrbi« je vrsta pogodbe o dobavi 
električne energije, sklenjene med dobaviteljem in odjemalcem, 
ki mora poleg obveznih sestavin, določenih z zakonom, ki ureja 
oskrbo z električno energijo, vsebovati tudi določbe o odkupu 
presežka proizvedene električne energije iz obnovljivih virov v 
napravi za samooskrbo;

6. »presežek proizvedene električne energije iz obnovlji-
vih virov« je oddana električna energija ali njen del, ki jo od-
jemalec lahko prodaja na podlagi pogodb o nakupu električne 
energije iz obnovljivih virov, pogodbe o samooskrbi dobavite-
ljem električne energije in po pravilih medsebojne izmenjave;

7. »prevzemno-predajno mesto naprave za samooskrbo« 
je samostojno prevzemno-predajno mesto, prek katerega je 
naprava za skupnostno samooskrbo priključena na skupno 
notranjo nizkonapetostno inštalacijo objekta ali na distribucijsko 
omrežje;

8. »prevzeta električna energija« je količina električne 
energije, prevzeta iz distribucijskega omrežja in odčitana na 
prevzemno-predajnem mestu;

9. »samooskrba« pomeni individualno ali skupnostno sa-
mooskrbo;

10. »skupnostna samooskrba« pomeni samooskrbo več-
stanovanjske stavbe in samooskrbo skupnosti za oskrbo z 
energijo iz obnovljivih virov, za celotno ali delno pokrivanje 
potreb vsaj dveh odjemalcev, povezanih v skupnostno samoo-
skrbo, z eno ali več napravami za samooskrbo;

11. »večstanovanjska stavba« pomeni večstanovanjsko 
stavbo, poslovno-stanovanjsko stavbo, stanovanjsko-poslovno 
stavbo ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna 
prevzemno-predajna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več 
prevzemno-predajnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo 
nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.

(2) Drugi izrazi pomenijo enako kakor v zakonu, ki ureja 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, v zakonu, ki ureja 
oskrbo z električno energijo, v zakonu, ki ureja graditev, in v 
aktu, ki določa sistemska obratovalna navodila za distribucijsko 
omrežje električne energije (v nadaljnjem besedilu: sistemska 
obratovalna navodila).

(3) Izrazi s področja naložbene pomoči imajo enak pomen 
kot izrazi, ki so določeni v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L 
št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), spremenjeni z Uredbo Ko-
misije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti 
in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podalj-
šanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1407/2013/EU).

3. člen
(samooskrba z električno energijo  

iz obnovljivih virov energije)
(1) Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov 

energije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih vi-
rov energije za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema 
električne energije z napravo za samooskrbo (v primeru indi-
vidualne samooskrbe) oziroma potreb po električni energiji v 
skupnostno samooskrbo vključenih odjemalcev z napravo za 
samooskrbo (v primeru skupnostne samooskrbe).

(2) Vse količine proizvedene, oddane in prevzete elek-
trične energije se evidentirajo na ustreznih merilnih točkah po-
sameznega prevzemno-predajnega mesta, dodeljenih s strani 
distribucijskega operaterja skladno s sistemskimi obratovalnimi 
navodili.

(3) Ta uredba se smiselno uporablja tudi za samooskrbo 
objektov.

II. VRSTE SAMOOSKRBE

4. člen
(individualna samooskrba)

(1) V primeru individualne samooskrbe je naprava za 
samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno električno 
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inštalacijo stavbe. Za posamezno individualno samooskrbo se 
lahko uporablja tudi več naprav za samooskrbo, priključenih na 
notranjo nizkonapetostno inštalacijo iste stavbe.

(2) Priključna moč naprave za samooskrbo (v kW) ne sme 
presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema prevzemno-pre-
dajnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je ta naprava 
priključena.

(3) Kot priključna moč naprave iz prejšnjega odstavka se 
za naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne 
energije, upošteva:

– nazivna moč razsmernika v kW pri cos fi = 1 (kadar je 
nazivna moč razsmernika manjša ali enaka vsoti nazivnih moči 
fotonapetostnih modulov) ali

– vsota nazivnih moči fotonapetostnih modulov (kadar je 
nazivna moč razsmernika večja od vsote nazivnih moči foto-
napetostnih modulov).

(4) Priklop naprave za individualno samooskrbo mora biti 
omogočen tudi v priključno merilno omarico.

5. člen
(samooskrba večstanovanjske stavbe)

(1) V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko po-
vežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne 
potrebe prek dveh ali več prevzemno-predajnih mest iste več-
stanovanjske stavbe in ki v samooskrbo lahko vključijo tudi eno 
ali več prevzemno-predajnih mest, prek katerega oziroma ka-
terih se z električno energijo oskrbujejo skupni prostori ali sku-
pne naprave večstanovanjske stavbe (v nadaljnjem besedilu: 
prevzemno-predajna mesta skupne rabe) ali ki v samooskrbo 
vključijo dve ali več prevzemno-predajnih mest skupne rabe.

(2) V primeru samooskrbe večstanovanjske stavbe je 
naprava za samooskrbo prek prevzemno-predajnega mesta 
naprave za samooskrbo priključena na točki prehoda v raz-
delilni omarici iz distribucijskega omrežja v skupno notranjo 
nizkonapetostno inštalacijo večstanovanjske stavbe, na katero 
so priključena prevzemno-predajna mesta, vključena v samoo-
skrbo te večstanovanjske stavbe.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se priključitev naprave 
za samooskrbo na notranjo nizkonapetostno inštalacijo za ka-
tero koli vrsto prevzemno-predajnega mesta iz prvega odstavka 
tega člena šteje za individualno samooskrbo.

6. člen
(samooskrba skupnosti za oskrbo z energijo  

iz obnovljivih virov)
(1) V samooskrbo skupnosti za oskrbo z energijo iz ob-

novljivih virov (v nadaljnjem besedilu: samooskrbna skupnost) 
se lahko vključijo odjemalci, ki odjemajo električno energijo 
prek prevzemno-predajnih mest, priključenih na distribucijsko 
omrežje v Republiki Sloveniji.

(2) V primeru samooskrbne skupnosti je naprava za sa-
mooskrbo prek prevzemno-predajnega mesta naprave za sa-
mooskrbo priključena na distribucijsko omrežje.

III. PODROBNEJŠI POGOJI ZA POSAMEZNE  
VRSTE SAMOOSKRBE

7. člen
(skupne določbe za skupnostno samooskrbo)

(1) Če so za to vzpostavljene ustrezne merilne točke, je 
lahko prevzemno-predajno mesto hkrati vključeno v:

– individualno in eno ali več skupnostnih samooskrb ali
– dve ali več skupnostnih samooskrb.
(2) Naprava za samooskrbo se ne more hkrati uporabljati 

za dve ali več skupnostnih samooskrb.
(3) Skupnostna samooskrba lahko uporablja več naprav 

za samooskrbo.
(4) Lastnik naprave za skupnostno samooskrbo lahko 

prodaja svoj količinski delež proizvodnje, pri čemer se obrav-

nava kot proizvajalec skladno z zakonom, ki ureja oskrbo z 
električno energijo.

(5) Odjemalci se v skupnostno samooskrbo vključijo na 
podlagi pogodbe po pravilih obligacijskega prava ali tako, da 
ustanovijo skupnost na področju energije iz obnovljivih virov, 
ki je pravna oseba, pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem be-
sedilu: skupnost OVE).

(6) Če so odjemalci v skupnostno samooskrbo vključeni 
na podlagi pogodbe po pravilih obligacijskega prava, ta določa 
zlasti medsebojna razmerja, režim določanja ključa delitve pro-
izvodnje, ključ delitve proizvodnje, pravice in obveznosti tretje 
osebe in odjemalca glede upravljanja naprave. Če je lastnik 
ali upravljavec naprave za samooskrbo tretja oseba, mora biti 
stranka te pogodbe. Za obveznosti na podlagi te pogodbe ne 
velja solidarna odgovornost.

(7) Če so odjemalci v skupnostno samooskrbo vključeni 
prek skupnosti OVE, lahko vsebine iz prejšnjega odstavka 
določa akt, ki je podlaga za ustanovitev ali delovanje skupnosti 
OVE, vsakokratni ključ delitve proizvodnje pa se lahko podrob-
neje določi tudi v ločeni pogodbi.

(8) V primeru odklopa prevzemno-predajnega mesta, 
vključenega v skupnostno samooskrbo skladno z določbami 
zakona, ki ureja oskrbo z električno energijo, mora oseba, 
pooblaščena za komunikacijo z distribucijskim operaterjem v 
zvezi z izvajanjem skupnostne samooskrbe in za spremembe 
podatkov skupnostne samooskrbe, takoj sporočiti spremenjen 
ključ delitve proizvodnje, ki velja od odklopa naprej. Če tega 
ne stori, količinski delež proizvodnje, ki pripada odklopljenemu 
prevzemno-predajnemu mestu, pripade lastniku naprave za 
skupnostno samooskrbo, če je registriran kot proizvajalec skla-
dno z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo, nasprotno 
pa se realizacija neodplačno upošteva v bilančni skupini ali 
podskupini distribucijskega operaterja za namen pokrivanja 
izgub.

8. člen
(skupne določbe za individualno in skupnostno samooskrbo)

(1) Odjemalec z dobaviteljem sklene pogodbo o samo-
oskrbi.

(2) Odjemalec lahko prodaja svoje presežke proizvedene 
električne energije z napravo za samooskrbo. Če jih prodaja 
na podlagi pogodbe o nakupu električne energije iz obnovljivih 
virov, se obravnava kot proizvajalec skladno z zakonom, ki 
ureja oskrbo z električno energijo.

(3) Tretja oseba je lahko lastnik ali upravljavec naprave 
za individualno ali skupnostno samooskrbo.

(4) Distribucijski operater registrira individualno samoo-
skrbo na podlagi pogodbe o samooskrbi.

(5) Distribucijski operater registrira skupnostno samooskr-
bo na podlagi pogodb o samooskrbi odjemalcev, vključenih v 
skupnostno samooskrbo, in obrazca, ki je dostopen na spletni 
strani distribucijskega operaterja ter vsebuje zlasti naslednje 
podatke: ime skupnostne samooskrbe, navedba prevzemno- 
predajnih mest in prevzemno-predajnega mesta naprave ali 
naprav za samooskrbo, ključ delitve proizvodnje ter določitev 
osebe, pooblaščene za komunikacijo z distribucijskim operater-
jem v zvezi z izvajanjem skupnostne samooskrbe in za spre-
membe podatkov iz obrazca. Obrazec podpišejo vsi odjemalci 
ali njihov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik skupnosti OVE in 
tretja oseba, če je lastnik ali upravljavec naprave.

(6) Distribucijski operater brezplačno registrira morebitne 
spremembe podatkov posamezne skupnostne samooskrbe iz 
obrazca iz prejšnjega odstavka.

(7) Za izvedbo registracije samooskrbe in za registracijo 
vseh sprememb pri posamezni samooskrbi se uporabljajo roki, 
predpisani za evidentiranje sprememb na prevzemno-predaj-
nem mestu, skladno z zakonom, ki ureja oskrbo z električno 
energijo, in sistemskimi obratovalnimi navodili. Distribucijski 
operater o registraciji samooskrbe obvesti dobavitelja na pre-
vzemno-predajnem mestu nemudoma po registraciji.
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(8) Distribucijski operater vse naloge po tej uredbi izvaja 
brezplačno, za izvajanje pogodbe o samooskrbi dobavitelju ali 
tretji osebi, ki ima pooblastilo odjemalca ali skupnosti OVE, pa 
tudi brezplačno zagotavlja vse podatke, potrebne za izvedbo 
pogodbeno dogovorjenega obračuna dobavljene električne 
energije v dogovorjenem obračunskem obdobju.

(9) Na inštalacijo oziroma omrežje, na katero je priključe-
na naprava za samooskrbo, je lahko za namen samooskrbe 
priključena tudi naprava za shranjevanje električne energije.

IV. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NAPRAVE  
ZA SAMOOSKRBO

9. člen
(priključitev naprave za samooskrbo)

(1) Pred priključitvijo naprave za samooskrbo uporabnik 
sistema ali tretja oseba, ki je lastnik naprave za samooskrbo, 
pri distribucijskem operaterju pridobi:

– soglasje za priključitev v primeru novega prevzemno- 
predajnega mesta oziroma novega prevzemno-predajnega me-
sta naprave za samooskrbo ali

– spremembo soglasja za priključitev v primeru obstoje-
čega prevzemno-predajnega mesta oziroma obstoječega pre-
vzemno-predajnega mesta proizvodnje.

(2) Sprememba soglasja za priključitev je potrebna tudi 
v primeru povečanja priključne moči naprave za samooskrbo.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme odjemalec 
napravo za samooskrbo priključiti na distribucijsko omrežje z 
vložitvijo enostavne vloge za priključitev na podlagi zakona, ki 
ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki vsebuje 
najmanj:

1. podatke o vlagatelju (ime in priimek oziroma naziv, 
naslov, kontaktni podatki);

2. če vlogo vlaga pooblaščenec, podatke o pooblaščencu 
(ime in priimek oziroma naziv, naslov, kontaktni podatki) in 
pooblastilo investitorja;

3. podatke o napravi za samooskrbo in njene tehnične 
lastnosti (naziv, lokacija, vrsta proizvodne naprave, proizvodni 
vir energije, vrsta generatorja in vrsta razsmernika (proizvaja-
lec, model), nazivna frekvenca, predvidena letna proizvodnja 
za lastne potrebe in za oddajo v distribucijski sistem, številka 
prevzemno-predajnega mesta (če obstaja));

4. predlagano točko za priključitev na omrežje in tehnične 
lastnosti priključka;

5. predvideni dan priključitve naprave za samooskrbo;
6. izjavo lastnika naprave za samooskrbo, da je električna 

inštalacija sposobna za priklop naprave za samooskrbo, in
7. pogodbo o samooskrbi (kot prilogo).
(4) Distribucijski operater obrazec enostavne vloge za 

priključitev objavi na svoji spletni strani, pred objavo pa pridobi 
soglasje ministra, pristojnega za energijo.

(5) Uporabnik sistema distribucijskemu operaterju v naj-
krajšem možnem času, najpozneje skupaj z vračilom pogodbe 
o uporabi sistema, podpisane z njegove s strani, dostavi za-
pisnik o pregledu, preizkusu in meritvah vgrajenih inštalacij 
skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za nizkonapetostne ele-
ktrične inštalacije v stavbah, ter izjavo izvajalca preverjanja, da 
je vgrajena oprema enaka opremi, navedeni v vlogi. Skupaj z 
dokumenti iz prejšnjega stavka uporabnik sistema distribucij-
skemu operaterju dostavi tudi izjavo o tem, kdo je izvajalec ele-
ktro montažnih del, podpisano s strani izvajalca, če ta podatek 
ni naveden v enostavni vlogi za priključitev.

(6) Distribucijski operater v postopku izdaje in spremembe 
soglasja za priključitev ter v postopku enostavnega priključe-
vanja naprave za samooskrbo ne sme zahtevati ključa delitve 
proizvodnje in navedbe prevzemno-predajnih mest, poveza-
nih v skupnostno samooskrbo, v postopku izdaje spremembe 
soglasja za priključitev pa tudi ne sme zahtevati tehničnih in 
drugih pogojev, ki se ne nanašajo na priključitev naprave za 
samooskrbo.

(7) Šteje se, da je uporabnik sistema skupaj z vlogo za 
izdajo oziroma spremembo soglasja za priključitev ali z eno-
stavno vlogo za priključitev dal tudi zahtevo za predložitev 
pogodbe o uporabi sistema.

(8) Za priključevanje naprave za skupnostno samooskrbo 
se uporabljajo določbe sistemskih obratovalnih navodil o pri-
ključevanju proizvodne naprave na omrežje.

V. NAČIN OBRAČUNA ELEKTRIČNE ENERGIJE  
IN DAJATEV

10. člen
(način obračuna pri individualni in skupnostni samooskrbi)

(1) Pri obračunu prispevkov in drugih dajatev, ki se ob-
računavajo na količino električne energije, prevzete iz javne-
ga omrežja, se upošteva količina električne energije (v kWh), 
prevzeta iz javnega omrežja v posameznem obračunskem 
obdobju.

(2) Odjemalci plačujejo omrežnino skladno s splošnim ak-
tom agencije, ki ureja metodologijo obračunavanja omrežnine.

(3) Glede obračuna električne energije stranki s pogodbo 
o samooskrbi prosto določita trajanje obračunskega obdobja in 
način obračuna dobavljene električne energije.

(4) Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji energi-
je v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije se odjemalcem obračuna na razliko med obračunsko 
močjo prevzemno-predajnega mesta in priključno močjo na-
prave za samooskrbo (v primeru individualne samooskrbe) ali 
deležem priključne moči naprave za samooskrbo, ki odpade 
na odjemalca skladno s ključem delitve proizvodnje (v primeru 
skupnostne samooskrbe). Če priključna moč ali delež priključne 
moči naprave za samooskrbo ni celo število, se zaokroži na 
celo število tako, da se vsak začet kilovat (kW) zaokroži nav-
zgor. Če je razlika iz prvega stavka tega odstavka negativna, 
odjemalec prispevka ne plača.

(5) Distribucijski operater dobavitelju v šestih delovnih 
dneh po poteku koledarskega meseca za posameznega od-
jemalca prek enotnega portala brezplačno posreduje podatke 
o količini:

– prevzete električne energije, določene skladno s sistem-
skimi obratovalnimi navodili;

– oddane električne energije, pri čemer se pri individualni 
samooskrbi upoštevajo količine, kot jih dogovorita dobavitelj in 
odjemalec glede na pričakovano proizvodnjo in porabo (če se 
prevzemno-predajno mesto odčitava mesečno, se pri določitvi 
količin oddane električne energije upoštevajo izmerjene količi-
ne), pri skupnostni samooskrbi pa količinski delež proizvodnje, 
ki bo za posamezni mesec po ključu delitve proizvodnje odpa-
del na posameznega člana skupnosti, in

– električne energije, izmerjene na prevzemno-predajnem 
mestu naprave za skupnostno samooskrbo.

(6) Distribucijski operater dobavitelju v šestih delovnih 
dneh po poteku koledarskega meseca prek enotnega portala 
brezplačno posreduje vse podatke, ki jih dobavitelj potrebuje za 
izvrševanje pravic in obveznosti iz naslova članstva v bilančni 
shemi (npr. obratovalne napovedi, bilančni obračun).

(7) Če na prevzemno-predajnem mestu, vključenem v sa-
mooskrbo, distribucijski operater ne izvaja daljinskega zajema 
podatkov s števca, odjemalec v obdobju treh delovnih dni pred 
ali po preteku koledarskega meseca distribucijskemu operater-
ju sporoči števčno stanje oddaje in prevzema iz distribucijskega 
sistema, ki jih odčita z merilne naprave in ni starejše od treh 
dni, skladno s sistemskimi obratovalnimi navodili. Ne glede na 
datum odčitavanja števčnega stanja, ki ga je opravil odjema-
lec, se prejeta števčna stanja datirajo na konec koledarskega 
meseca. Če odjemalec distribucijskemu operaterju ne sporoči 
števčnega stanja iz prvega stavka tega odstavka, distribucijski 
operater pripravi obračunske podatke za koledarski mesec na 
podlagi podatkov prejšnjega meseca ali odčita števec.
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(8) Za izravnavo odstopanj med prevzeto in oddano ele-
ktrično energijo je odgovoren dobavitelj.

VI. DODELITEV NALOŽBENE POMOČI

11. člen
(dodelitev naložbene pomoči)

(1) Naložbeno pomoč lahko pridobi odjemalec, ki je in-
vestitor v napravo za samooskrbo, za nove naložbe nakupa in 
vgradnje naprave za samooskrbo ter naprave za samooskrbo 
skupaj z napravo za shranjevanje električne energije. Naložbe-
no pomoč dodeljuje center za podpore skladno z zakonom, ki 
ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

(2) Upravičenci do naložbene pomoči so odjemalci, ki so 
fizične in pravne osebe, vključno z osebami javnega sektorja, 
ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih 
uporabnikov državnega proračuna.

(3) Naložbena pomoč se dodeljuje v obliki nepovratnih 
sredstev (subvencij) ter z javnim pozivom po postopku in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo dodeljevanje pomo-
či, ki se dodeljujejo po pravilih »de minimis« in pravilih za 
delovanje centra za podpore, izdanih skladno z zakonom, ki 
ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Razpisana 
sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja 
popolnih vlog.

(4) Izvajanje dodeljevanja naložbene pomoči podrobneje 
določi center za podpore v pravilih za delovanje centra za pod-
pore, v katerih se uredijo najmanj:

– način in postopek za dodeljevanje naložbene pomoči;
– pravice in obveznosti centra za podpore in upravičen-

cev;
– pogoji in postopek za odvzem pravice do naložbene 

pomoči v primeru kršitev ter
– vodenje evidenc in poročanje.
(5) Center za podpore z javnim pozivom določi najmanj 

predmet javnega poziva, skupno višino sredstev, upravičence, 
pogoje za dodelitev naložbene pomoči, upravičene stroške, vi-
šino naložbene pomoči, morebitne omejitve pri dodelitvi pomoči 
posameznemu upravičencu, obvezno vsebino vloge, obvezne 
priloge ter rok in način za vlaganje vlog.

(6) Center za podpore vodi vso dokumentacijo glede 
dodelitve naložbene pomoči, najmanj podatke o upravičencih, 
vrsti upravičenih stroškov, višini naložbene pomoči ter pogojih 
in rokih izplačila, vsaj 10 let od datuma dodelitve pomoči.

12. člen
(višina naložbene pomoči)

(1) Dodeljena naložbena pomoč ne sme presegati vre-
dnosti upravičenih stroškov naložbe, ki zajemajo najmanj:

– nakup in vgradnjo naprave za samooskrbo ter nakup in 
vgradnjo naprave za shranjevanje električne energije;

– pripadajočo električno inštalacijo in opremo ter
– pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih 

del.
(2) Upravičeni stroški in višina naložbene pomoči se po-

drobneje določijo z javnim pozivom.

13. člen
(podjetja, ki niso upravičenci za dodelitev pomoči  

po pravilu »de minimis«)
Do pomoči »de minimis« niso upravičena podjetja, ki 

delujejo na področjih:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta 

(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi tr-
gov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 
z dne 21. 1. 2000, str. 22), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta 
(ES) št. 1759/2006 z dne 28. novembra 2006 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov za ribiške 

proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 335 z dne 1. 12. 
2006, str. 3) in

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov.

14. člen
(pravila za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«)
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podje-

tju, ne sme presegati 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne 
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev proračuna Repu-
blike Slovenije, občine ali Unije. V primeru podjetij, ki delujejo 
v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja 
dovoljena meja iz prejšnjega stavka 100.000 eurov.

(2) Zagotavljanje integriranih storitev, kjer je cestni prevoz 
le en element, in javni potniški promet ne štejeta za prevozno 
storitev.

(3) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa dru-
gega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na 
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim 
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, 
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki nave-
denega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

(4) Podjetja, ki so v kakršnemkoli razmerju iz točk a) do d) 
prejšnjega odstavka prek enega ali več drugih podjetij, se šte-
jejo za enotno podjetje.

(5) V primeru razdelitev, združitev ali pripojitev podjetij je 
treba upoštevati določbe osmega in devetega odstavka 3. čle-
na Uredbe 1407/2013/EU.

(6) Naložbena pomoč velja za dodeljeno z dnem izdaje 
sklepa o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev.

15. člen
(dodatni pogoji in odvzem nepovratnih sredstev)

(1) Vlagatelj je upravičen do dodelitve pomoči po pravilu 
»de minimis«, če izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

1. ima poravnane vse obveznosti v zvezi s sklepom Ko-
misije (EU), objavljenim na njeni spletni strani, o razglasitvi 
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

2. je v vlogi navedel prave podatke oziroma ni predložil 
zavajajočih izjav ali dokazil;

3. redno izplačuje plače in socialne prispevke;
4. ima poravnano vračilo za preveč izplačane pomoči po 

pravilu »de minimis« ali državne pomoči na podlagi predhodne-
ga poziva ministrstva, pristojnega za finance;

5. ima na dan vložitve vloge poravnane zapadle davčne 
obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti oziroma vre-
dnost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 eurov;

6. je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za do-
hodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let do 
dneva vložitve vloge;

7. ni gospodarska družba ali zadruga v težavah v skladu 
z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah;

8. ni v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem po-
stopku (vključno z osebnim stečajem) ali postopku prisilnega 
prenehanja in

9. nima blokiranega transakcijskega računa.
(2) Center za podpore odvzame pravico do nepovratnih 

sredstev, če prejemnik:
‒ pridobljenih sredstev deloma ali v celoti ne uporabi za 

namen, določen s sklepom o dodelitvi sredstev;
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– v roku, določenem s sklepom o dodelitvi sredstev, ali v 
podaljšanem roku, ki ga določi center za podpore:

a) naložbe ne izvede;
b) ne izpolni pogojev za pridobitev sredstev ali
c) ne predloži zahtevane dokumentacije;
‒ onemogoči ali ovira nadzor nad namensko uporabo 

pridobljenih sredstev ali
‒ ne izpolni določil te uredbe ali določil posameznega 

javnega poziva.

16. člen
(kumulacija)

V skladu z Uredbo 1407/2013/EU se pomoč »de mini-
mis«, dodeljena po tej uredbi:

– ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za finan-
ciranje tveganja, če bi se s tako kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek državne pomoči, določen za 
posebne okoliščine vsakega primera;

– lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. apri-
la 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo 
storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 
26. 4. 2012, str. 8), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe 
in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da 
bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 (UL L št. 337 z 
dne 14. 10. 2020, str. 1) do zgornje meje določene v navedeni 
uredbi;

– lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v 
skladu z drugimi uredbami EU »de minimis« do ustrezne zgor-
nje meje iz prvega odstavka 15. člena te uredbe.

17. člen
(izjava)

(1) Center za podpore od vlagatelja pred dodelitvijo sred-
stev pridobi pisno izjavo:

– o vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podje-
tje prejelo na podlagi Uredbe 1407/2013/EU ali drugih uredb 
»de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu;

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste 
upravičene stroške;

– da z dodeljenim zneskom pomoči ne bo presežena 
zgornja meja pomoči »de minimis« in najvišja dovoljena višina 
pomoči po drugih predpisih;

– o tem, ali gre za primer združenega podjetja, pripoje-
nega podjetja ali delitve podjetja v skladu z osmim in devetim 
odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in

– na kateri je seznam vseh podjetij, ki z vlagateljem tvorijo 
enotno podjetje v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe 
1407/2013/EU.

(2) Center za podpore pisno obvesti upravičenca, da je 
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU in o višini zneska pomoči »de minimis«.

18. člen
(poročanje)

(1) Center za podpore ministrstvu, pristojnemu za finance, 
poroča o prejemnikih pomoči »de minimis« skladno z Zakonom 
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter 
Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih 
državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni 
list RS, št. 61/04, 22/07 in 50/14).

(2) Center za podpore sporoča podatke iz prejšnjega 
odstavka za evidenco »de minimis« pomoči v roku 15 dni od 
dodelitve pravice do te pomoči, oziroma v primeru poznejše 
spremembe zneska te pomoči, v roku 15 dni od nastale spre-
membe.

VII. POROČANJE IN IZRAČUN PROIZVEDENE KOLIČINE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ NAPRAV ZA SAMOOSKRBO

19. člen
(poročanje distribucijskega operaterja)

(1) Distribucijski operater do 31. januarja tekočega leta 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za energijo, operaterju trga, 
centru za podpore in Agenciji za energijo letno poročilo o 
izvajanju ukrepa samooskrbe za obdobje od 1. januarja do 
31. decembra preteklega koledarskega leta. Poročilo vsebuje 
najmanj naslednje podatke:

– za naprave za samooskrbo, priključene na 31. de-
cembra preteklega koledarskega leta: identifikacijsko številko 
prevzemno-predajnega mesta (v primeru individualne samoo-
skrbe), identifikacijsko številko prevzemno-predajnega mesta 
naprave oziroma naprav za samooskrbo (v primeru skupnostne 
samooskrbe), podatke o priključni moči naprave za samoo-
skrbo, o vrsti primarnega vira energije, poštni številki lokacije 
naprave za samooskrbo, o skupini odjemalca, o dnevu priklopa 
naprave za samooskrbo, času od prejema popolne vloge za 
izdajo soglasja za priključitev ali enostavne vloge za priključitev 
do priklopa;

– o priključni moči in vrsti primernega vira energije za 
naprave za samooskrbo, ki še niso priključene, ter

– o številu prejetih vlog za izdajo ali spremembo soglasja 
za priključitev in enostavnih vlog za priključitev, številu vlog, 
rešenih v zakonsko predpisanem roku, številu vlog, ki niso bile 
rešene v zakonsko predpisanem roku, in o povprečnem času 
reševanja vlog (od prejema popolne vloge do priklopa).

(2) Če je tehnično izvedljivo, distribucijski operater omo-
goči dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka tudi prek svo-
jega informacijskega sistema.

(3) Distribucijski operater do 31. januarja tekočega leta 
pošlje ministrstvu, pristojnemu za energijo, in centru za pod-
pore tudi podatke o oddanih količinah električne energije v di-
stribucijsko omrežje v predhodnem koledarskem letu iz naprav 
za skupnostno samooskrbo.

(4) Do 1. marca tekočega leta pošlje distribucijski opera-
ter ministrstvu, pristojnemu za energijo, centru za podpore in 
Agenciji za energijo tudi poročilo o številu in razlogih zavrnitve 
vlog za izdajo soglasja oziroma spremembe soglasja za pri-
ključitev, o številu in razlogih zavrnjenih priključitev v postopku 
enostavnega priključevanja ter načrt s predlogi za odpravo 
razlogov za zavrnitve. Poročilo iz tega odstavka vsebuje tudi 
ugotovljene vplive na stabilnost distribucijskega omrežja in 
višino omrežnine za preteklo koledarsko leto.

(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka 
tega člena distribucijski operater na zahtevo sporoči ministr-
stvu, pristojnemu za energijo, centru za podpore ali Agenciji za 
energijo dodatne podatke in pojasnila, najpozneje v 14 dneh 
po prejemu zahteve.

20. člen
(izračun proizvedene količine električne energije  

iz naprav za samooskrbo)
Center za podpore naredi izračun ocene proizvedene 

količine električne energije priključenih naprav za individualno 
samooskrbo za preteklo koledarsko leto in ga do 1. aprila 
tekočega leta posreduje ministrstvu, pristojnemu za energijo.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

21. člen
(soglasje ministra k obrazcu enostavne vloge za priključitev  

in evidentiranje količin na prevzemno-predajnih mestih)
(1) Distribucijski operater obrazec enostavne vloge za 

priključitev iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe pošlje v 
soglasje ministru, pristojnemu za energijo, najpozneje v roku 
15 dni od dne uveljavitve te uredbe.
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(2) Določba drugega odstavka 3. člena te uredbe se 
začne uporabljati z uveljavitvijo oziroma dodelitvijo merilnih 
točk posameznim prevzemno-predajnim mestom skladno z 
zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo, in sistemskimi 
obratovalnimi navodili. Do takrat se vse količine proizvedene, 
oddane in prevzete električne energije evidentirajo na prevze-
mno-predajnih mestih.

22. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00704-115/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2021-2430-0139

Vlada Republike Slovenije
Zdravko Počivalšek

podpredsednik

868. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže 
za april, maj in junij 2022

Na podlagi petega odstavka 30. člena Uredbe o embalaži 
in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21 in 208/21) je 
Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o določitvi deležev odpadne embalaže  

za april, maj in junij 2022

I
Deleži odpadne embalaže za april, maj in junij 2022 so:
1. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala PA-

PIR:
– za družbo Dinos d. o. o., 20,11 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 6,69 %,

– za družbo Surovina d. o. o., 23,49 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 9,53 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 30,93 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 9,25 %;

2. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala 
STEKLO:
– za družbo Dinos d. o. o., 19,00 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 10,50 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 13,98 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 5,19 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 42,98 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 8,35 %;

3. za odpadno embalažo iz embalažnih materialov PLA-
STIKA IN KOVINE (mešana embalaža):
– za družbo Dinos d. o. o., 18,07 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 6,58 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 21,76 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 7,29 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 30,87 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 15,43 %;

4. za odpadno embalažo iz embalažnega materiala 
LES:
– za družbo Dinos d. o. o., 36,22 %,
– za družbo Embakom, d. o. o., 8,35 %,
– za družbo Surovina d. o. o., 27,00 %,
– za družbo Interseroh d. o. o., 8,95 %,
– za družbo Recikel, d. o. o., 11,94 %,
– za družbo Slopak d. o. o., 7,54 %.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. apri-
la 2022.

Št. 00704-124/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2022-2550-0032

Vlada Republike Slovenije
Zdravko Počivalšek

podpredsednik
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MINISTRSTVA
869. Pravilnik o vlogi za začasno zaščito 

in izkaznici osebe z začasno zaščito

Na podlagi devetega odstavka 16. člena in drugega od-
stavka 43. člena ter za izvrševanje 42. člena Zakona o začasni 
zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno 
prečiščeno besedilo) minister za notranje zadeve izdaja

P R A V I L N I K
o vlogi za začasno zaščito in izkaznici osebe  

z začasno zaščito

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja vlogo za začasno zaščito in izkaznico 
osebe z začasno zaščito.

2. člen
(vloga za začasno zaščito)

(1) Prosilec za začasno zaščito vloži vlogo za začasno 
zaščito (v nadaljnjem besedilu: vloga) na obrazcu iz Priloge 1, 
ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje 
podatke:

1. osebno ime,
2. dekliški priimek,
3. datum, kraj in državo rojstva,
4. državljanstvo,
5. spol,
6. osebno ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo 

zakonitega zastopnika,
7. osebno ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo 

skrbnika,
8. zakonski stan,
9. naslov zadnjega stalnega oziroma začasnega prebi-

vališča v tujini,
10. naslov nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji,
11. datum odhoda iz matične države,
12. datum prihoda v Republiko Slovenijo,
13. vrsto, številko, izdajatelja in veljavnost dokumentov za 

ugotavljanje identitete,
14. vrsto, smer in leto pridobitve izobrazbe (neobvezno),
15. vrsto poklica (neobvezno),
16. osebno ime, spol, datum rojstva in državljanstvo dru-

žinskih članov, ki spremljajo prosilca za začasno zaščito, z 
navedbo sorodstvenega razmerja,

17. osebno ime in naslov stalnega oziroma začasnega pre-
bivališča družinskih članov prosilca za začasno zaščito, ki že pre-
bivajo v Republiki Sloveniji, z navedbo sorodstvenega razmerja,

18. zdravstveno stanje (neobvezno),
19. izjava prosilca za začasno zaščito (neobvezno),
20. kontaktni podatki prosilca za začasno zaščito (neob-

vezno).
(3) Sestavni del vloge za začasno zaščito je tudi fotogra-

fija obraza prosilca za začasno zaščito v velikosti 35 x 45 mm, 
ki jo pristojni organ iz četrtega odstavka 16. člena Zakona o 
začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – ura-
dno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) pridobi 
za potrebe izdaje izkaznice osebe z začasno zaščito. Prosilec 
za začasno zaščito lahko priskrbi fotografijo, ki kaže njegovo 
pravo podobo, tudi v obliki e-fotografa.

3. člen
(določitev EMŠO)

Upravna enota, ki je v skladu z 18. členom zakona pri-
stojna za obravnavo vloge, na podlagi podatkov iz vloge določi 
EMŠO prosilca za začasno zaščito, če je ta še nima določene.

4. člen
(izkaznica osebe z začasno zaščito)

(1) Osebi z začasno zaščito pristojni organ iz četrtega 
odstavka 16. člena zakona izda izkaznico na obrazcu iz Pri-
loge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Izkaznica se vroči 
pri organu, ki je izkaznico izdal, ali po pošti. Način vročitve 
predlaga prosilec za začasno zaščito ob vložitvi vloge za 
začasno zaščito.

(2) Izkaznica osebe z začasno zaščito je plastificirana in 
meri 91 x 60 mm.

(3) Obrazec izkaznice osebe z začasno zaščito na pred-
nji strani vsebuje naziv »IZKAZNICA OSEBE Z ZAČASNO 
ZAŠČITO«, fotografijo v velikosti 35 x 45 mm, osebno ime, 
državljanstvo, spol, datum rojstva in EMŠO osebe, ki se ji 
izdaja izkaznica. Obrazec izkaznice osebe z začasno zaščito 
na hrbtni strani vsebuje podatek o naslovu njenega začasne-
ga prebivanja v Republiki Sloveniji ter osebno ime in stalno 
oziroma začasno prebivališče zakonitega zastopnika osebe z 
začasno zaščito. Izkaznica na hrbtni strani vsebuje tudi naziv 
organa, ki je izkaznico izdal, datum njene izdaje in podatek o 
njeni veljavnosti.

5. člen
(dolžnosti osebe z začasno zaščito)

(1) Pogrešitev, izgubo in tatvino izkaznice mora oseba z 
začasno zaščito takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v osmih 
dneh naznaniti pristojnemu organu iz četrtega odstavka 16. čle-
na zakona, ki je izkaznico izdal. Pristojni organ iz četrtega od-
stavka 16. člena zakona osebi z začasno zaščito po naznanitvi 
pogrešitve, izgube ali tatvine izda novo izkaznico.

(2) Oseba z začasno zaščito mora vsako spremembo 
podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena takoj, ko je to 
mogoče, najpozneje pa v osmih dneh, naznaniti pristojnemu 
organu iz četrtega odstavka 16. člena zakona, ki je izkaznico 
izdal. Pristojni organ iz četrtega odstavka 16. člena zakona 
osebi z začasno zaščito v primeru spremenjenih podatkov iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena izda novo izkaznico.

(3) Oseba z začasno zaščito, ki ji začasna zaščita pre-
neha ali ji je odvzeta, in oseba, ki se želi odpovedati začasni 
zaščiti v Republiki Sloveniji, mora vrniti izkaznico osebe z zača-
sno zaščito pristojnemu organu iz četrtega odstavka 16. člena 
zakona, ki je izkaznico izdal.

KONČNI DOLOČBI

6. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o obrazcu vloge za začasno zaščito, obrazcu zahtevka za 
denarno pomoč in obrazcu izkaznice osebe z začasno zaščito 
(Uradni list RS, št. 26/06).

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-120/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2022-1711-0011

Aleš Hojs
minister

za notranje zadeve
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PRILOGA 1 
   
 
 
 
_________________________ 
(odtis zglavne štampiljke) 
 

 
VLOGA ZA ZAČASNO ZAŠČITO 

 
Številka: 
Datum: 

 
 

(prostor za 
fotografijo, veliko 
35 mm x 45 mm) 

  

  
1. Priimek:  _______________________________________________________________________  

2. Ime:  __________________________________________________________________________  

3. Dekliški priimek: _________________________________________________________________ 

4. Datum, kraj in država rojstva:  ______________________________________________________  

5. Državljanstvo:  __________________________________________________________________  

6. Spol:  _________________________________________________________________________  

7. Priimek, ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo zakonitega zastopnika:  __________________  

  ______________________________________________________________________________  

8. Priimek, ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo skrbnika:  _____________________________  

9. Zakonski stan:  __________________________________________________________________  

10. Naslov zadnjega stalnega / začasnega prebivališča v tujini:  ______________________________  

  ______________________________________________________________________________  

11. Naslov nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Datum odhoda iz matične države: ___________________________________________________  

13. Datum prihoda v Republiko Slovenijo:  _______________________________________________  

14. Dokumenti za ugotavljanje identitete: 

a) vrsta dokumenta ___________________________ številka  ____________________________  

     izdan pri _________________________ dne _____________ veljaven do  ________________  

 b) vrsta dokumenta ___________________________ številka  ____________________________  

     izdan pri _________________________ dne _____________ veljaven do  ________________  
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 c) vrsta dokumenta ___________________________ številka  ____________________________  

     izdan pri _________________________ dne _____________ veljaven do  ________________  

 

15. Izobrazba (vrsta in smer izobrazbe, leto pridobitve izobrazbe), (neobvezno): 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

16. Poklic (neobvezno):  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

17. Podatki o družinskih članih, ki spremljajo prosilca za začasno zaščito: 

 

priimek, ime, spol datum rojstva, državljanstvo sorodstveno razmerje 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

18. Podatki o družinskih članih prosilca za začasno zaščito, ki že prebivajo v Republiki Sloveniji: 

 

priimek, ime, spol sorodstveno razmerje naslov stalnega /                                                                                                                             
začasnega prebivališča 
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19. Zdravstveno stanje (neobvezno): 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 _________ _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

20. Izjava prosilca za začasno zaščito (neobvezno): 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 _________ _____________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

21. Kontaktni podatki prosilca za začasno zaščito (neobvezno):  

 Telefonska številka:  __________________________________________________________ 

 E-mail naslov: _______________________________________________________________ 

 

Ugotovitve uradne osebe: 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 
Podpis prosilca za začasno zaščito:   _________________________________  
 
Osebno ime in podpis uradne osebe:  _________________________________   
 
Osebno ime in podpis morebitnega tolmača:  ___________________________   
 
Prosilec za začasno zaščito soglašam z zbiranjem in obdelovanjem podatkov iz (obkroži): 15., 16. in 
19. točke te vloge:  _________________________________________________________________ 

                     (podpis prosilca za začasno zaščito) 

 

 
 

 

 
 

Podatki iz 15., 16. in 19. točke te vloge se lahko zbirajo in obdelujejo le na podlagi pisne privolitve prosilca za začasno zaščito.  
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PRILOGA 2 
 
 
 
 
 
 

OBRAZEC IZKAZNICE OSEBE Z ZAČASNO ZAŠČITO 
 
 
 
 
PREDNJA STRAN OBRAZCA 
 

 
  
 
 

 
 

IZKAZNICA OSEBE Z ZAČASNO ZAŠČITO 
TEMPORARY PROTECTION IDENTITY CARD 
 
 
Priimek/Surname:_____________________________ 
 
Ime/Name: __________________________________ 
 
Datum rojstva/Date of Birth: _____________________ 
 
Spol/Sex:____________________________________ 

 

 
Serijska številka/Serial 
Number: 
 
______________________ 
EMŠO: 
 
______________________ 
 

 
 
 
HRBTNA STRAN OBRAZCA 
 

 
Državljanstvo/Nationality: _____________________________ 
 
Naslov v Republiki Sloveniji/Address in Republic of Slovenia: 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Zakoniti zastopnik (osebno ime, naslov stalnega / začasnega prebivališča)/Legal 
Representative (Name, Address): 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Upravna enota/Administrative Unit: _________________________________________ 
 
 
Datum izdaje/Date of Issue: ________________ Velja do/Valid Until: _____________ 
ZZ-2, MNZ RS (PC-6) 
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870. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih 
za napovedi za odmero akontacije dohodnine 
ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine 
od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem

Na podlagi drugega odstavka 61. člena, prvega odstavka 
284.a člena in tretjega odstavka 325. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 285. člena, drugim odstavkom 317. člena, drugim 
odstavkom 321. člena in šestim odstavkom 325. člena Zakona 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno pre-
čiščeno 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) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o obrazcih  

za napovedi za odmero akontacije dohodnine  
ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine 
od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja 

premoženja v najem

1. člen
V Pravilniku o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 

dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od 
dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v na-
jem (Uradni list RS, št. 80/19 in 195/20) se Priloga 1 nadomesti 
z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

2. člen
Priloga 1A se nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je kot Pri-

loga 2 sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 

3 sestavni del tega pravilnika.

4. člen
Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je kot Priloga 4 

sestavni del tega pravilnika.

KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-265/2022
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-1611-0040

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance
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MF-FURS obr. DOHZAP št.1 
 

Priloga 1:              
»PRILOGA 1 

Prosimo, da napoved izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami! 
 

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD 
DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA ZA REZIDENTE 

 
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (ustrezno napiši številko) 

 
Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku 
predpisanega roka, vlaga napoved kot 
samoprijavo ali popravlja že vloženo napoved, če 
odločba še ni bila vročena.  

1;vložitev po izteku roka, 
2;samoprijava,  
3;popravljanje že vložene napovedi, če 
odločba še ni bila vročena. 

  

 

 
 
2. PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU 

 
Zavezanec ustrezno označi, če: 
 Zavezanec ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ  

(izpolni se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta – vrsta dohodka 1109/1108 ali za dohodek, prejet za 
opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja – vrsta dohodka 1109/1106)  
 

 Zavezanec ni vključen v obvezno PIZ za polni delovni ali zavarovalni čas in ni upokojenec (izpolni 

se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta – vrsta dohodka 1109/1108 ali za dohodek, prejet za opravljeno 
avtorsko delo v okviru delovnega razmerja – vrsta dohodka 1109/1106)  
 

 Za zavezanca se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU (izpolni 

se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta – vrsta dohodka 1109/1108 ali za dohodek, prejet za opravljeno 
avtorsko delo v okviru delovnega razmerja – vrsta dohodka 1109/1106)  
 

3. NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA (ustrezno označiti): 

 
1. vlagam za davčno leto ___________ (vpiše se leto) 
2. vlagam za obdobje od _______________ do _________________ v letu ___________(vpiše se 

mesec, za katerega se vlaga napoved, ali obdobje, za katero se vlaga napoved) 
3. ponovno vlagam za obdobje od __________________ do ________________zaradi: 

 spremenjene višine dohodka iz delovnega razmerja oziroma  
 spremenjenih drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka 

iz zaposlitve: 
a. spremembe v zvezi z uveljavljanjem znižanja za prispevke za socialno 

varnost, 
b. spremembo v zvezi z uveljavljanjem znižanja stroškov v zvezi z delom, 
c. spremembo v zvezi z uveljavljanjem olajšav, 
d. drugo ____________________________ (individualni opis). 

 

          
(ime in priimek) (davčna številka)  

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov)  

              
(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  
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4. PODATKI O IZPLAČEVALCU DOHODKA 

 
 
Zaporedna številka izplačevalca 
 

1. izplačevalec 2. izplačevalec 3. izplačevalec 

1. 

 
Ime in priimek, ime oziroma firma 
 
 

   

2. 

 
Naslov oziroma sedež 
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) 
 
 

   

3. 
 
Država 
 

   

4. 
Davčna ali identifikacijska 
številka 
 

   

5. 
 
Glavni delodajalec 
 

DA/NE DA/NE DA/NE 

6. 
Akontacija se odmeri, tudi če ne 
presega 20 EUR 

DA DA DA 

 
 
5. PODATKI O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA  

 

 
Zap. številka 
izplačevalca 
iz tabele pod točko 4  
 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

1. 
Datum prejema 
dohodka 
 

   

2. 
Izplačilo za mesec 
(mm.LLLL)  
 

   

3 
Izplačilo za obdobje 
(od mm.LLLL do 
mm.LLLL) 

   

4. 
 
Vrsta dohodka 

   

4.a 

Za šifre vrst 
dohodkov 1111, 
1103/1090 in 
1103/1127 se 
upošteva zmanjšanje 
davčne osnove 

a. do višine 100 % 
povprečne mesečne 
plače v Sloveniji 
b. do višine 100 % 
povprečne mesečne 
plače delavca, ki 
znaša ______eur 
(velja samo za 1111) 
c. ne želim 
zmanjšanja davčne 
osnove 

a. do višine 100 % 
povprečne mesečne 
plače v Sloveniji 
b. do višine 100 % 
povprečne mesečne 
plače delavca, ki 
znaša ______eur 
(velja samo za 1111) 
c. ne želim 
zmanjšanja davčne 
osnove 

a. do višine 100 % 
povprečne mesečne 
plače v Sloveniji 
b. do višine 100 % 
povprečne mesečne 
plače delavca, ki 
znaša ______eur 
(velja samo za 1111) 
c. ne želim 
zmanjšanja davčne 
osnove 
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5. Dohodek (v EUR)    

6. 
Obvezni prispevki za 
socialno varnost (v 
EUR) 

   

7. 
Stroški prevoza in 
prehrane po 45. členu 
ZDoh-2 (v EUR)  

   

8. 

 
Država izvajanja 
zaposlitve  
 

   

9. 

 
Država/Mednarodna 
organizacija, 
izplačevalka dohodka   
 

   

10. 

V skladu z 
mednarodno 
pogodbo o izogibanju 
dvojnega 
obdavčevanja 
dohodka uveljavljam: 

   

a) odbitek tujega 
davka (v EUR) 

   

b) oprostitev plačila 
dohodnine 

DA DA DA 

11. 
Odbitek tujega davka 
po ZDoh-2 (v EUR) 

   

12. 
Dohodek se bo 
izplačeval za: 

a) določen čas:  
 

 do vključno_______ 
 
b) nedoločen čas 
 

a) določen čas 
 

      do vključno_______  
 

b) nedoločen čas  
 

a) določen čas  
 

do vključno_______ 
 
b) nedoločen čas 
 

13. 
Dan izplačila v 
mesecu (dd) 

   

14. 
Terenski dodatek (v 
EUR) 

   

15. 
Povračilo stroškov 
službene poti – 
dnevnice (v EUR) 

   

15.a 
Povračilo stroškov 
službene poti – 
prevoz (v EUR) 

   

15.b 
Povračilo stroškov 
službene poti – 
prenočišče (v EUR) 

   

16. 
 

Povračilo stroškov 
prehrane v zvezi z  
začasno napotitvijo 
na delo v tujino do 
največ 30 dni ali 90 
dni (v EUR) 

   

17. 
Povračilo stroškov 
prehrane v zvezi z 
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začasno napotitvijo 
na delo v tujino nad 
30 dni ali 90 dni (v 
EUR) 

18 

Povračilo stroškov 
prevoza v zvezi z 
začasno napotitvijo 
na delo v tujino (v 
EUR) 

   

19. 

Povračilo stroškov 
prevoza ob začetku in 
koncu začasne 
napotitve na delo v 
tujino (v EUR) 

   

20. 

Povračila stroškov za 
prenočišče v zvezi z  
začasno napotitvijo 
na delo v tujino do 
največ 90 dni (v EUR) 

   

21. 

Napoten na čezmejno 
opravljanje dela v 
skladu s 45.a členom 
ZDoh-2 

DA DA DA 

22. 
Datum prve napotitve 
na čezmejno 
opravljanje dela  

   

23. 

Zaporedna številka 
meseca uveljavljanja 
posebne davčne 
osnove v skladu s 
45.a členom ZDoh-2 

   

 
6. UVELJAVLJANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ 

DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE (izpolni se samo v primeru izplačil dohodkov pri glavnem 
delodajalcu) 

 
Uveljavljam naslednje olajšave (ustrezno označiti): 
 namesto povečane splošne olajšave uveljavljam osnovno splošno olajšavo 
 osebno olajšavo za zavezanca, invalida s 100 % telesno okvaro 
 posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane 
 osebno olajšavo za starost nad 70 let 
 osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 

 
Podatki o vzdrževanih družinskih članih: 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Leto rojstva Davčna številka 
Sorodstveno 

razmerje* 
     

     

     

     

* Sorodstveno razmerje: 
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A1 – otrok do 18. leta starosti, 
A2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, 
A3 – otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na 
dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij, 
A4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za 
zaposlovanje, 
A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
B1 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje 
na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost, 
B2 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede 

na starost, 
C – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, 
D – starši oziroma posvojitelji zavezanca. 
 

7. PRILOGE 
 
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi): 
 

1.  

2.  

3.  

 
 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
 Podpis zavezanca 
 

«. 
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MF-FURS obr. DOHZAP št.1A  
 

Priloga 2: 
»PRILOGA 1A 

Prosimo, da napoved izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami! 
 

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD 
POKOJNINE ZA REZIDENTE 

 
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (ustrezno napiši številko) 

 
Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku 
predpisanega roka, vlaga napoved kot 
samoprijavo ali popravlja že vloženo napoved, če 
odločba še ni bila vročena.  

1; vložitev po izteku roka, 
2; samoprijava,  
3; popravljanje že vložene napovedi, če 
odločba še ni bila vročena. 

 

 

 
 
2. PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU 

 
3. NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD POKOJNINE (ustrezno označiti): 

 
1. vlagam za davčno leto _________________ (vpiše se leto) 
2. vlagam za obdobje od _____________ do ____________ v letu _____________(vpiše se mesec, za 

katerega se vlaga napoved, ali obdobje, za katero se vlaga napoved) 
3. ponovno vlagam za obdobje od ________________ do _________________zaradi: 
 spremenjene višine pokojnine oziroma  
 spremenjenih drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od pokojnine: 

a) spremembe v zvezi z uveljavljanjem znižanja za prispevke za socialno varnost, 
b) spremembo v zvezi z uveljavljanjem olajšav, 
c) drugo ____________________________ (individualni opis). 

 
4. PODATKI O IZPLAČEVALCU POKOJNINE 

 
 
Zaporedna številka izplačevalca 
 

1. izplačevalec 2. izplačevalec 3. izplačevalec 

1. 
 
Ime in priimek, ime oziroma firma 
 

   

2. 

 
Naslov oziroma sedež 
(naselje, ulica, hišna številka, 
pošta) 
 

   

3. 
 
Država/mednarodna organizacija  
 

   

4.  
Davčna ali identifikacijska    

          
(ime in priimek) (davčna številka)  

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov)  

              
(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  
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številka 
 

5. 
 
Glavni delodajalec 
 

DA/NE DA/NE DA/NE 

6. 
Akontacija se odmeri, tudi če ne 
presega 20 EUR 
 

DA DA DA 

7. Akontacija dohodnine od 
pokojnine in poklicne pokojnine 
izplačane pri drugem (neglavnem) 
delodajalcu se na zahtevo 
zavezanca (šestnajsti odstavek 
127. člena ZDoh-2) 

□ odmeri po višji 
ali nižji stopnji 
(vnos stopnje od 
1% do 45%) 
………..% 
 
□ ne odmeri    

□ odmeri po višji 
ali nižji stopnji 
(vnos stopnje od 
1% do 45%) 
………….% 
 
□ ne odmeri    
 

□ odmeri po višji 
ali nižji stopnji 
(vnos stopnje od 
1% do 45%) 
…………% 
 
□ ne odmeri    

8. Akontacija dohodnine od 
nadomestila iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja, ki ga 
prejema delovni invalid, izračuna 
in plača po znižani stopnji (osmi 
odstavek 127. člena ZDoh-2) 

□ odmera po nižji 
stopnji (vnos 
stopnje ___%)    

□ odmera po nižji 
stopnji (vnos 
stopnje ___%)    

□ odmera po nižji 
stopnji (vnos 
stopnje ___%)    

9. Akontacija dohodnine od 
pokojninske rente se lahko 
izračuna in plača po znižani 
stopnji (deveti odstavek 127. 
člena ZDoh-2) 

□ odmera po nižji 
stopnji (vnos 
stopnje ___%)    

□ odmera po nižji 
stopnji (vnos 
stopnje ___%)    

□ odmera po nižji 
stopnji (vnos 
stopnje ___%)    

 
  
5. PODATKI O POKOJNINI 

 

 
Zap. številka 
izplačevalca 
iz tabele pod točko 4  
 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

1. 

 
Datum prejema 
dohodka 
 

   

2. 

 
Izplačilo za mesec 
(mm.LLLL)  
 

   

3 
Izplačilo za obdobje 
(od mm.LLLL do 
mm.LLLL) 

   

4. 
 
Vrsta dohodka 
 

   

5. 

 
Dohodek 
(v EUR) 
 

   

6. Število izplačanih 
pokojnin v letu    

7.     
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Obvezni prispevki za 
socialno varnost (v 
EUR) 
 

8. 

V skladu z 
mednarodno 
pogodbo o 
izogibanju dvojnega 
obdavčevanja 
dohodka uveljavljam: 

   

a) odbitek tujega 
davka (v EUR)    

b) oprostitev plačila 
dohodnine DA DA DA 

9. 
Odbitek tujega davka 
po ZDoh-2 
(v EUR) 

   

10. Dan izplačila v 
mesecu (dd)    

 
6. UVELJAVLJANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD POKOJNINE (izpolni 
se samo v primeru izplačil dohodkov pri glavnem izplačevalcu) 
 
Uveljavljam naslednje olajšave (ustrezno označiti): 

 namesto povečane splošne olajšave uveljavljam osnovno splošno olajšavo 
 osebno olajšavo za zavezanca, invalida s 100 % telesno okvaro 
 posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane 
 osebno olajšavo za starost nad 70 let 
 osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in 

pomoči  
Podatki o vzdrževanih družinskih članih: 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Leto rojstva Davčna številka 
Sorodstveno 

razmerje* 
     

     

     

     

* Sorodstveno razmerje: 
A1 – otrok do 18. leta starosti, 
A2 – otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, 
A3 – otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na 
dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij, 
A4 – otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za 
zaposlovanje, 
A5 – otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
B1 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje 
na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost, 
B2 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne glede 
na starost, 
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C – zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, 
D – starši oziroma posvojitelji zavezanca. 
 

7. PRILOGE  
 
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi): 
 
1.  

2.  

3.  

 
 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
 Podpis zavezanca 
 

«. 
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Priloga 3: 
    »PRILOGA 5 

Prosimo, da napoved izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami! 
 

NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD 
DRUGIH DOHODKOV 

 
1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (ustrezno napiši številko) 

 
Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku 
predpisanega roka, vlaga napoved kot 
samoprijavo ali popravlja že vloženo napoved, če 
odločba še ni bila vročena.  

1; vložitev po izteku roka,    
2; samoprijava,  
3; popravljanje že vložene napovedi, če 
odločba še ni bila vročena. 

 

 

 
 
2. PODATKI O ZAVEZANCU 

 
3. PODATKI O IZPLAČEVALCU 

 
 
Zap. štev. izplačevalca 
 

1. izplačevalec 2. izplačevalec 3. izplačevalec 

1. 

 
Ime in priimek oziroma 
naziv firme 
 

   

2. 

 
Naslov oziroma sedež 
(naselje, ulica, hišna 
številka, pošta) 

   

3. 
 
Država 

   

4. 

 
Davčna ali 
identifikacijska 
Številka 
 

   

 

          
(ime in priimek) (davčna številka)  

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov)  

              

(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  

Država rezidentstva (označi ali dopiši):  Republika Slovenija drugo:  
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4. PODATKI O DRUGEM DOHODKU 

 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz tabele iz 
točke 3 
 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri  
izplačevalcu iz zaporedne 
številke ______ 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

Podatki o dohodku, 
doseženem pri 
izplačevalcu iz 
zaporedne številke 
______ 

1. 
Datum prejema 
dohodka 

   

2. 
Izplačilo za mesec 
(mm.LLLL)  

   

3. 
Vrsta dohodka 
 

   

4. 
Dohodek (v EUR) 
 

   

5. 

Znesek dejanskih 
stroškov oziroma 
dohodkov, ki znižuejo 
davčno osnovo 

   

6. 

Pri odmeri akontacije 
dohodnine uveljavljam 
uporabo stopenj, 
lestvice ter olajšave, 
navedene pod 
poglavjem 6 te 
napovedi 

 
 
DA 

 
 
DA 

 
 
DA 

7. 

 
Država/Mednarodna 
organizacija, 
izplačevalka dohodka 
 

  
 
 

8. 

Uveljavljam odbitek 
tujega davka (v EUR) v 
skladu z Mednarodno 
pogodbo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja 
(izpolni samo rezident) 
 

   

9. 
Odbitek tujega davka 
po ZDoh-2 (v EUR) 
(izpolni samo rezident) 

   

10. 

Uveljavljam oprostitev 
plačila dohodnine v 
skladu z mednarodno 
pogodbo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja 
(izpolni samo 
nerezident) 

DA DA DA 

11. 

Potrjujem, da: 
(izpolni samo 
nerezident): 
 

a) sem nerezident 
(obvezna priloga) 

b) drugi dohodki ne 
pripadajo stalni 

a) sem nerezident 
(obvezna priloga) 

b) drugi dohodki ne 
pripadajo stalni 

a) sem nerezident 
(obvezna priloga) 

b) drugi dohodki ne 
pripadajo stalni 



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 25. 3. 2022 / Stran 2333 

MF-FURS obr. DOHDRU št. 1 
 

poslovni enoti ali 
stalni bazi, ki jo 
imam v Republiki 
Sloveniji 

poslovni enoti ali 
stalni bazi, ki jo imam 
v Republiki Sloveniji 
 

poslovni enoti ali 
stalni bazi, ki jo 
imam v Republiki 
Sloveniji 

 
5. RAZČLENITEV DEJANSKIH STROŠKOV OZIROMA DOHODKOV, KI ZMANJŠUJEJO 
DAVČNO OSNOVO 

 
 
 

Zaporedna številka 
izplačevalca iz 
tabele 2 
 

Dohodek, dosežen pri 
izplačevalcu iz zap. št. 
_____ 

Dohodek, dosežen pri 
izplačevalcu iz zap. št. 
_____ 

Dohodek, dosežen pri 
izplačevalcu iz zap. št. 
__________ 

1. 
 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

Znesek (v EUR)    
Šifra dohodka    

2. 
 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

Znesek (v EUR)    
Šifra dohodka    

3. 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

Znesek (v EUR)    
 Šifra dohodka    

4. 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

 
Znesek (v EUR) 

   

Šifra dohodka    

5. 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

Znesek (v EUR)    
Šifra dohodka    

6. 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

Znesek (v EUR)    
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Šifra dohodka    

7. 

 
Razčlenitev 
stroškov/dohodkov 
(opis) 
 

   

Znesek (v EUR)    
Šifra dohodka    

 
6. UVELJAVLJANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD DRUGEGA 
DOHODKA (navedene olajšave lahko uveljavlja rezident, ki prejema drug dohodek redno za mesečno 
obdobje pod pogojem, da ne prejema drugega dohodka, pri katerem se že upoštevajo v nadaljevanju navedene 
olajšave) 
 
Uveljavljam naslednje olajšave (ustrezno označiti): 
 osebno olajšavo za zavezanca, invalida s 100 % telesno okvaro 
 posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane 
 osebno olajšavo za starost nad 70 let 
 osebno olajšavo za prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči  

 
Podatki o vzdrževanih družinskih članih 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Leto rojstva Davčna številka 
Sorodstveno 

razmerje* 

     

     

     

     

* Sorodstveno razmerje: 
A1 otrok do 18. leta starosti, 
A2  otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, 
A3 otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa 
na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij, 
A4 otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za 
zaposlovanje, 
A5 otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z 
zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v 
skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
B1 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in nadaljuje šolanje 
na srednji, višji ali visoki stopnji, ne glede na starost, 
B2 – otrok, ki ima status invalida v skladu z zakonom o socialnem vključevanju invalidov, in se ne šola, ne 
glede na starost, 
C zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, 
D starši oziroma posvojitelji zavezanca. 

 
7. PRILOGE 
 
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi): 
 

1. Prilagam potrdilo o rezidentstvu, ki ga je izdal pristojni organ _________________________, 
z dne ________________, iz katerega je razvidno, da sem rezident ____________________ 
v smislu določb Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka med 
Republiko Slovenijo in _________________________. (To se nanaša samo na nerezidente.) 
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2.  

3.  

 
 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
 Podpis zavezanca 
 

«. 
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Priloga 4: 
»PRILOGA 8 

Prosimo, da napoved izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami! 
 

NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND ZA LETO ____  
 

1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (ustrezno napiši številko) 
 

Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku 
predpisanega roka, vlaga napoved kot 
samoprijavo ali popravlja že vloženo napoved, če 
odločba še ni bila vročena.  

1; vložitev po izteku roka,    
2; samoprijava,  
3; popravljanje že vložene napovedi, če 
odločba še ni bila vročena. 

 

 

 

 

2. PODATKI O ZAVEZANCU  

 

3. PODATKI O IZPLAČEVALCU DIVIDEND 

 Firma Sedež 
(naselje, ulica, hišna številka, pošta) Država 

Davčna ali 
identifikacijska 
številka 

 
1. 

 
   

 
 

 

 
2. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
3. 

 
 
 

  
 
 

 
 
4. PODATKI O DIVIDENDAH 

 
Datum 
prejema 
dividende 

Vrsta dividende Dividenda 
(v EUR) 

Tuji davek  
(v EUR) Država 

Uveljavljam 
oprostitev po 
mednarodni pogodbi  
(odstavek, člen) 

 
1. 
 

   
    

 
2. 
 

   
    

 
3. 
 

      
 

5. PRILOGE 
 
Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi): 
 

1.  

2.  

3.  

 
V/Na _____________________, dne_________________ __________________________ 
 Podpis zavezanca 

«. 

          
(ime in priimek) (davčna številka)  

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)  (elektronski naslov)  

              
(poštna številka, ime pošte)  (telefonska številka)  

Država rezidentstva (označi ali dopiši):  Republika Slovenija drugo:  
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871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih 
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu 
organu

Na podlagi drugega odstavka 57. člena, tretjega odstavka 
278. člena, tretjega odstavka 325. člena ter drugega in tretje-
ga odstavka 352. 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) in 
za izvrševanje drugega odstavka 32. člena Zakona o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 
in 97/14) minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
ter o načinu predložitve davčnemu organu

1. člen
V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odte-

gljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list 
RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 
85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16, 79/16, 63/17, 
79/17, 78/18, 29/19, 80/19 in 40/22) se v 1. členu v prvem 
odstavku besedilo »32/12 in 94/12« nadomesti z besedilom 
»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« ter besedilo »75/12 in 94/12« nadomesti 
z besedilom »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, 28/19, 
66/19 in 39/22«.

V drugem odstavku se besedilo »111/13« nadomesti z 
besedilom »111/13 in 97/14«.

2. člen
V 2. členu se v četrtem odstavku besedilo »90/14 in 

91/15« nadomesti z besedilom »90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 
13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZI-
UPOPDVE«.

3. člen
V 2.a členu se besedilo »81/00 in 97/01 – ZSDP, 97/01« 

nadomesti z besedilom »81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 
97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – 
ZZVZZ-M, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1«.

4. člen
V Prilogi 1 se v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz 

obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – poja-
snila v zvezi z vsebino podatkov, v točki 1.1.2. Opis podatkov, 
razdelku Dohodki, od katerih se izračunava, odtegne in plača 
davčni odtegljaj ali prispevki za socialno varnost delojemalcev, 
v opisu polja 111 v deseti alineji in v opisu polja 112 v sedmi 
alineji besedilo »del plače za poslovno uspešnost« nadomesti 
z besedilom »plačilo za poslovno uspešnost«.

V točki 1.4 Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po 
ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2, se:

– v točki 1.4.4 Dohodki iz oddajanja premoženja v najem, 
v razdelku I. Osnove za izračun davčnega odtegljaja, v opisu 
polja 106 delež »15 %« nadomesti z deležem »10 %«. V raz-
delku II Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 delež »27,5 %« 
nadomesti z deležem »15 %«, in

– v točki 1.4.8 Obresti in dividende, v razdelku I. Osnove 
za izračun davčnega odtegljaja, v opisu polja 101 črta drugi 
odstavek in v opisu polja 107 črta tretji odstavek. V razdelku II 

Davčni odtegljaj, se v opisu polja 201 delež »27,5 %« nadome-
sti z deležem »25 %«.

V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna 
davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi 
z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih 
za posameznega davčnega zavezanca-prejemnika dohodka 
oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izpla-
čilu, v razdelku Podatki o dohodku, v opisu polja A052 besedilo 
»Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost od 1. 1. 2020 dalje 
se vpiše v celotnem izplačanem znesku.« nadomesti z besedi-
lom »Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost od 1. 1. 2020 
dalje ter plačilo za poslovno uspešnost od 1. 1. 2022 dalje se 
vpiše v celotnem izplačanem znesku.«.

V razdelku Izračun davčnega odtegljaja se:
– polje D05 spremeni tako, da se glasi:
»D05 Osebna olajšava za starost nad 70 let oziroma za 

prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči: Izplačevalec ustrezno označi, če se dohodek izpla-
čuje rezidentu, ki je dopolnil 70 let, oziroma če se dohodek 
izplačuje rezidentu, ki v skladu s predpisi o varstvu pred narav-
nimi 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.«,

– v opisu polja D07 na koncu doda besedilo, ki se glasi:
»Davčni odtegljaj od dohodka, od katerega se prizna 

zmanjšanje dohodnine v skladu s tretjim in šestim odstavkom 
112. člena ZDoh-2, ki ga izplačuje delodajalec, ki ni glavni 
delodajalec, se rezidentu lahko izračuna po zvišani ali znižani 
stopnji oziroma se ne izračuna (šestnajsti odstavek 127. člena 
ZDoh-2).«.

V razdelku Dodatni podatki – dohodki iz delovnega raz-
merja, se:

– v opisu polja B14 besedilo »električni pogon v obliki 
DA/NE,« nadomesti z besedilom »električni pogon v obliki 
DA/NE. Polje se izpolnjuje tudi, če je vrednost bonitete nič,«,

– za poljem B16 doda novo polje B16a, ki se glasi:
»B16a Boniteta – pravica do nakupa oziroma pridobitve 

delnic ali deležev, obravnavana po šestem odstavku 43. člena 
ZDoh-2.« in

– v opisu polja B17 besedilo »B15 ali B16« nadomesti z 
besedilom »B15, B16 ali B16a«.

5. člen
V Prilogi 3 se v točki 2. Opis podatkov, v razdelku G. Izra-

čun davčnega odtegljaja, za poljem D04 doda novo polje D05, 
ki se glasi:

»D05 Osebna olajšava za starost nad 70 let oziroma za 
prostovoljno in nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja 
in pomoči: Izplačevalec ustrezno označi, če se dohodek izpla-
čuje rezidentu, ki je dopolnil 70 let, oziroma če se dohodek 
izplačuje rezidentu, ki v skladu s predpisi o varstvu pred narav-
nimi 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.«.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1299/2021/14
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2021-1611-0112

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance
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872. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dostavi podatkov za odmero 
dohodnine

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku (Ura-
dni 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) 
minister za finance izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o dostavi podatkov za odmero dohodnine

1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine 

(Uradni list RS, št. 100/13, 32/15, 38/16, 83/16 in 80/19) se v 
1. členu črta drugi odstavek.

2. člen
V 2. členu se besedilo »90/14 in 91/15; v nadaljnjem be-

sedilu: ZDavP-2) in upravljavec premostitvenega sklada« nado-
mesti z besedilom »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)«.

3. člen
V Prilogi se v poglavju 2. Vrsta poslanih podatkov, ki se 

nanašajo na letno davčno osnovo, v točki 2.2.3 Tabela vrst 
dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine, na koncu dodata 
novi vrstici, ki se glasita:
»

8070 Družinske pokojnine po zakonu, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5/23

8071

Izplačila predšolskim otrokom, učencem, 
dijakom oziroma študentom iz šolskega 
sklada, ki je ustanovljen v skladu  
z zakonom, ki ureja organizacijo  
in financiranje vzgoje in izobraževanja

4/25

«.
Poglavji 4. Oblika in način dostave podatkov v zvezi z 

davčno obravnavo vplačil prispevkov v premostitveni sklad in 
5. Vrsta podatkov o vplačanih prispevkih v premostitveni sklad 
se črtata.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, spremenjena in dopolnjena 
Priloga pravilnika pa se prvič uporabi za dostavo podatkov za 
davčno leto 2022.

Št. 007-269/2022
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-1611-0042

Mag. Andrej Šircelj
minister 

za finance



Uradni list Republike Slovenije Št. 43 / 25. 3. 2022 / Stran 2339 

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
830. Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji 

(PAZU) (ZPAZU) 2213
831. Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej) 2215
832. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o voznikih (ZVoz-1D) 2218
833. Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slo-
venijo 1991 (ZPPZV91-B) 2224

834. Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred poža-
rom (ZVPoz-E) 2225

835. Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovan-
cih (ZPK-1A) 2225

836. Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem var-
stvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S) 2226

VLADA
867. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obno-

vljivih virov energije 2310
868. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za 

april, maj in junij 2022 2315

MINISTRSTVA
837. Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izva-

janje shem kakovosti 2227
869. Pravilnik o vlogi za začasno zaščito in izkaznici 

osebe z začasno zaščito 2316
838. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zako-

na o davčnem postopku 2228
839. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem 

obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti 2228

840. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu infor-
mativnega izračuna dohodnine in obrazcu napove-
di za odmero dohodnine 2269

870. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za 
napovedi za odmero akontacije dohodnine ter 
obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od 
dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja pre-
moženja v najem 2321

871. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter 
o načinu predložitve davčnemu organu 2337

872. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o dostavi podatkov za odmero dohodnine 2338

841. Sklep o uporabi osebne izkaznice za namene ele-
ktronske identifikacije 2276

842. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Repu-
bliki Sloveniji 2276

843. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove 
»IDefine Evropa, ustanova za napredno zdravlje-
nje redkih genetskih bolezni« 2278

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

844. Dopolnitev Statuta Inženirske zbornice Slovenije 2278
845. Poročilo o gibanju plač za januar 2022 2278

OBČINE
AJDOVŠČINA

846. Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine 
Ajdovščina 2279

BLED
847. Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2021 2279

BOROVNICA
848. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 

Borovnica za leto 2022 – rebalans 2280
849. Sklep o dopolnitvi Sklepa o plakatiranju v času 

volilne in referendumske kampanje 2281

GROSUPLJE
850. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi potoka 

Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem 
za naravni rezervat 2282

LITIJA
851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Litija za leto 2022 2282
852. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega 

dobra lokalnega pomena 2283

METLIKA
853. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospo-

darskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika 2284

OSILNICA
854. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osil-

nica za leto 2021 2285

SEŽANA
855. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne 

službe zavetišča za zapuščene živali na območju 
Občine Sežana 2286

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o do-
ločitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v 
Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete 
krajevnih skupnosti 2288

857. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letne-
ga programa športa v Občini Sežana 2289

858. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Se-
žana 2305

859. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Sežana 2305

860. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena 2306

861. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Se-
žana 2306

SLOVENJ GRADEC
862. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-var-

stvenem zavodu Slovenj Gradec 2307
863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega 

osnutka občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del 2307

864. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravna-
vi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za 
območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug 
II (SG-80)« 2308

STRAŽA
865. Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo za območje Občine Straža 2309

ŠKOCJAN
866. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2309



Stran 2340 / Št. 43 / 25. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/22

VSEBINA

9. Zakon o ratifikaciji Konzorcijskega sporazuma 
Elixir o ustanovitvi Evropske infrastrukture za 
vede o življenju in biološke informacije (ELIXIR) 
(MSŽBI-1) 25

10. Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih dr-
žav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav 
(BUSFPI-2) 53

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

11. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hr-
vaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mej-
nem prehodu za mednarodni promet potnikov in 
blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel 
(HR) 55

12. Obvestilo o začetku veljavnosti Sprememb besedi-
la Protokola o težkih kovinah iz leta 1998 in prilog 
razen prilog III in VII za Republiko Slovenijo 55

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 43/22 
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi 1023
Razpisi delovnih mest 1059
Druge objave 1066
Objave po Zakonu o političnih strankah 1073
Objave po Zakonu o medijih 1074
Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin 1075
Objave sodišč 1076
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih 1076
Oklici dedičem in neznanim upnikom 1076
Kolektivni delovni spori 1080
Preklici 1081
Spričevala preklicujejo  1081
Drugo preklicujejo  1081

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorica mag. Mateja Lekan Štrukelj • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2022 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767


	DRŽAVNI ZBOR
	830.	Zakon o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) (ZPAZU)
	831.	Zakon o vesoljskih dejavnostih (ZVDej)
	832.	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1D)
	833.	Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B)
	834.	Zakon o spremembi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-E)
	835.	Zakon o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1A)
	836.	Zakon o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-S)

	VLADA
	867.	Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
	868.	Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2022

	MINISTRSTVA
	837.	Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti
	869.	Pravilnik o vlogi za začasno zaščito in izkaznici osebe z začasno zaščito
	838.	Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
	839.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
	840.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
	870.	Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
	871.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
	872.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
	841.	Sklep o uporabi osebne izkaznice za namene elektronske identifikacije
	842.	Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
	843.	Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »IDefine Evropa, ustanova za napredno zdravljenje redkih genetskih bolezni«

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	844.	Dopolnitev Statuta Inženirske zbornice Slovenije
	845.	Poročilo o gibanju plač za januar 2022

	OBČINE
	AJDOVŠČINA
	846.	Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina

	BLED
	847.	Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2021

	BOROVNICA
	848.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2022 – rebalans
	849.	Sklep o dopolnitvi Sklepa o plakatiranju v času volilne in referendumske kampanje

	GROSUPLJE
	850.	Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat

	LITIJA
	851.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2022
	852.	Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

	METLIKA
	853.	Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

	OSILNICA
	854.	Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2021

	SEŽANA
	855.	Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Sežana
	856.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
	857.	Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sežana
	858.	Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Sežana
	859.	Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sežana
	860.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
	861.	Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Sežana

	SLOVENJ GRADEC
	862.	Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
	863.	Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del
	864.	Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«

	STRAŽA
	865.	Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Straža

	ŠKOCJAN
	866.	Sklep o ukinitvi javnega dobra



		2022-03-25T14:55:15+0100
	Denis Stroligo
	Direktor Uradnega lista Republike Slovenije




