
Z novim davčnim ukrepom izboljšan status gasilca 

Državni zbor je 11. marca 2022 sprejel novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki med drugim 

prinaša postopen dvig splošne davčne olajšave s 3.500 na 7.500 evrov za vse rezidente v 

Sloveniji ter dodatno splošno davčno olajšavo v višini 1.500 evrov za prostovoljce, ki 

nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let 

in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.  

Oba sprejeta ukrepa bosta imela enak učinek na neto plačo posameznika – posameznik bo pri 

enaki bruto plači manj obdavčen in bo posledično prejel višje neto izplačilo na transakcijski 

račun. V tabeli 1 je prikazana primerjalna tabela dviga neto plače posameznika na letnem nivoju 

med posameznim letom in letom 2021 (gre za zvišanje v primerjavi z letom 2021), kot posledica 

dviga splošne davčne olajšave za vse rezidente s 3.500 na 7.500 evrov. Ta ukrep se bo izvajal 

postopoma v štirih letih, tako da se bo splošna davčna olajšava dvigovala za 1.000 evrov na 

leto.  

Tabela 1: Učinek splošne davčne olajšave z vsemi ukrepi za davčne zavezance brez olajšave 

za operativne gasilce, v primerjavi z letom 2021 

leto 

min. plača 

1.024,24 

1,5 min. 

plače 

1.536,36 

povprečna 

plača  

1.856,20 

1,5 povp. 

plače 

2.304,54 

2 povp. 

plače 

3.712,41 

6 povp. 

plače 

11.137,20 

pokojnina 

2.500 

2022 160,00    260,00    260,00    260,00    330,00    1.880,53    330,00    

2023 320,00    520,00    520,00    520,00    660,00    2.330,53    625,00    

2024 480,00    716,19    780,00    780,00    990,00    2.780,53    885,00    

2025 in naprej 640,00    876,19    1.040,00    1.040,00    1.320,00    3.230,53    1.145,00    

 

V skladu z novelo ZDoh-2Z bodo prostovoljci, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, 

reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let ter jih upravni organ, pristojen za zaščito, 

reševanje in pomoč, vodi v evidenci, upravičeni do dodatne splošne davčne olajšave v višini 

1.500 evrov, kar gasilcem pomeni dodatni učinek in s tem izboljšanje njihovega statusa. 

Tabela 2: Učinek splošne davčne olajšave za gasilce po posameznih letih 

leto 

min. plača  

1.024,24 

1,5 min. 

plače 

1.536,36 

povprečna 

plača  

1.856,20 

1,5 povp. 

plače 

2.304,54 

2 povp. 

plače 

3.712,41 

6 povp. 

plače 

11.137,20 

pokojnina 

2.500 

2022 240,00    376,19    390,00    390,00    495,00    675,00    425,00    

2023 240,00    276,19    390,00    390,00    495,00    675,00    390,00    

2024 240,00    240,00    390,00    390,00    495,00    675,00    390,00    

2025 in naprej 101,43    240,00    375,18    390,00    495,00    675,00    390,00    

 

Na osnovi izračuna ugotovimo, da se bo neto plača prostovoljnega gasilca-operativca, ki 

uveljavlja zvišano splošno davčno olajšavo, zvišala različno glede na višino bruto plače 

posameznika in glede na vpliv postopnega zvišanja splošne davčne olajšave za vse zavezance 

s 3.500 na 7.500 evrov ter spremenjeno splošno davčno lestvico. 

Tako bo skupni učinek spremenjene splošne davčne osnove za vse zavezance in učinek 

dodatne splošne davčne olajšave za gasilce pomenil dvig neto plače na letnem nivoju v zneskih, 

prikazanih v tabeli 3. 

https://www.iusinfo.si/Priloge/PRIPDZ/PRIPDZ101E1854VIIIN34_6_1.PDF


Tabela 3: Učinek splošne davčne olajšave z vsemi ukrepi za davčne zavezance z olajšavo za 

operativne gasilce, v primerjavi z letom 2021 

leto 

min. plača 

1.024,24 

1,5 min. 

plače 

1.536,36 

povprečna 

plača  

1.856,20 

1,5 povp. 

plače 

2.304,54 

2 povp. 

plače 

3.712,41 

6 povp. 

plače 

11.137,20 

pokojnina 

2.500 

2022 400,00    636,19    650,00    650,00    825,00    2.555,53    755,00    

2023 560,00    796,19    910,00    910,00    1.155,00    3.005,53    1.015,00    

2024 720,00    956,19    1.170,00    1.170,00    1.485,00    3.455,53    1.275,00    

2025 in naprej 741,43    1.116,19    1.415,18    1.430,00    1.815,00    3.905,53    1.535,00    

 

V nadaljevanju bo potrebno na organih Gasilske zveze Slovenije izdelati in potrditi model, s 

katerim bomo ugotavljali pogoje za upravičenosti zvišane splošne davčne olajšave za 

posamezne operativne gasilce. 

 

 

 


