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POZOR!!! 
 
Želite biti redno in hitro seznanjeni z različnimi novostmi na področju zakonodaje ter ostalimi aktivnostmi zbornice? Sporočite nam 
naslov svoje elektronske pošte in tekoče boste prejemali naša obvestila, opomnike na dogodke…  
(ooz.sk.loka@siol.net ali 04 50 60 200) 
 
Vabimo vas, da prisluhnite tudi naši redni tedenski oddaji »Obrtniki sebi in vam«, v kateri vas seznanjamo z delom naše  zbornice, 

novostmi na področju predpisov, z možnostmi izobraževanja, možnostmi pridobitve denarnih subvencij in kreditov… 
Vsak ponedeljek ob 12.30 uri na valovih radia Sora. 

 

 
 
 

PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 

 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije 
opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
  
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim 
obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti 

oziroma je ta v njihovi družini ali podjetju postala že 
tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše 
zbornice, ki se boste odzvali našemu povabilu in predložili 
dokazila, iz katerih je razvidno, da se dejavnost v vaši družini 
ali podjetju opravlja že daljše obdobje (nad 30 let), okrogel 
jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi 
priznanj jubilantom predvidoma v drugi polovici oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do ponedeljka, 8. 
septembra 2014. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu 
opravljanja zasebne dejavnosti 
  
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ 

Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel 

jubilej opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja 
dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne 
osebe. V kolikor je v času poslovanja prišlo do statusne 
spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri 
izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo lastništvo 

novonastalega poslovnega subjekta.   
 
Tako kot v preteklih letih tudi letos objavljamo spisek članov, ki 
v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 35, 40 in več let 
opravljanja dejavnosti. Na podlagi podatkov v obrtnem registru 
smo izdelali računalniški izpis. Ker so  podatki v registru lahko 
tudi netočni, predlagamo, da spisek natančno pregledate.  
 
Sezname v celoti objavljamo na naši spletni strani 
www.ooz-skofjaloka.si 
 
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega 
imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-
200. Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov 
priznanj in obenem popravili podatke v registru. 

Rok za oddajo pripomb je ponedeljek, 8. september 2014. 
 
 

https://www.ooz-skofjaloka.si/
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NOVELA ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU PRINAŠA NEKAJ SPREMEMB 

(avtor: Sabina Rupert, univ. dipl. pravnica, strokovna svetovalka OZS) 

 
V Uradnem listu RS, št. 53/2014, z dne 15.7.2014, je bila 
objavljena Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je začela 
veljati 30.7.2014.   
  
Novela je posegla zlasti na področje izvršbe na 
nepremičnine. Med drugim bo mogoča prodaja zarubljene 
nepremičnine že na prvi javni dražbi po ceni 70% od 
ugotovljene vrednosti nepremičnine. Število javnih dražb je 
zmanjšano s tri na dve javni dražbi. Če nepremičnina na drugi 
javni dražbi ne bo prodana niti za polovico ugotovljene 
vrednosti, sodišče izvršbo na nepremičnino ustavi.   
 V primerih, ko je predmet izvršbe na nepremičnino posamezni 
solastniški delež, se bo po novem v izvršilnem postopku lahko 
prodala celotna nepremičnina, če se preostali solastniki s tem 
strinjajo. Možnost prodaje nepremičnine kot celote vpliva tako 
na večjo možnost prodaje, kot tudi na doseženo vrednost 
kupnine.   
S to novelo se tudi rešujejo dosedanje zlorabe zemljiških 
dolgov, ki so jih dolžniki ustanavljali z namenom »reševanja« 
njihovih nepremičnin pred upniki.  
 
 Po novem se omejuje možnost odloga izvršbe tudi v 
primeru, kadar ga predlaga upnik, tako da lahko predlaga 
odlog le enkrat in najdlje za eno leto. Če se upnik in dolžnik 
dogovorita za moratorij ali obročno odplačevanje obveznosti in 
upnik predlaga odlog za več kot eno leto, zakon izrecno ureja 
novo možnost, po kateri se izvršba ustavi, sodišče pa ne 

razveljavi zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi ali 
sodnem registru oziroma že opravljenega rubeža premičnin. S 
tem je zagotovljeno upnikovo varstvo pravic ter ima možnost, 
da v okviru zastaralnega roka ponovno predlaga izvršbo. 
 
Na novo se ureja rubež registriranih premičnin tako, da se 
rubež registrske premičnine opravi že takoj z vpisom v register 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, ne da bi 
moral izvršitelj pred tem opraviti fizični rubež premičnine. 
 
Za preživninske terjatve je določeno, da imajo prednost pri 
poplačilu oziroma pri izvršbi na denarno terjatev dolžnika. 
Podaljšuje se tudi čas, za katerega se lahko v okviru splošne 
ureditve izvršbe na denarno terjatev dolžnika predlaga izvršba 
za terjatve iz naslova zakonite preživnine brez ponovne vložitve 
predloga za izvršbo, in sicer z enega na dve leti.   
 
Po novem je sedaj jasno urejen status upravno izplačilne 
prepovedi (relevanten pri izvršbi na plačo), ki jo sedaj zakon 
v 135. členu ureja kot sledi: »S prepovedjo izplačila plače 
dolžniku, ki jo je odobril sam dolžnik, dolžnik dovoli, da se del 
njegove plače zarubi in izplačuje upniku, delodajalec pa to 
potrdi. Upravna izplačilna prepoved ima glede vrstnega reda 
pravni učinek sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo, ko jo potrdi 
dolžnikov delodajalec. Pri izplačevanju upravne izplačilne 
prepovedi mora dolžniku ostati:  
1. najmanj znesek 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja 

družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po 
zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za 

osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa 
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev 
denarne socialne pomoči;  

2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za 
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa 
najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik 
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, 

določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki 
jo določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za 
dodelitev denarne socialne pomoči.  

Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo pred upravno 
izplačilno prepovedjo pri poplačilu prednost naslednje 
terjatve: terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine 
za škodo, nastalo zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 
oziroma izgube delovne zmožnosti ter odškodnine za 
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 
Upravno izplačilno prepoved lahko dolžnik kadarkoli prekliče s 
pisno izjavo o preklicu dano delodajalcu. Preklic ne učinkuje na 
že zarubljene zneske in zneske, izplačane upniku.«   
  
Predvsem pa opozarjamo na spremembe 101. člena 
(Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe) in 102. člena 
(Omejitve izvršbe), ki urejata izvršbo na plačo. Gre za 
določbo, ki je relevantna zlasti za delodajalce, ki po odredbi 
sodišča izvršujejo sklep o izvršbi na delavčevo plačo. S sprejeto 
spremembo 102. člena se omejitve izvršbe usklajujejo z 
omejitvami, ki veljajo v davčni izvršbi. Po novem se bodo 
omejitve izvršbe nanašale na vsa denarna sredstva 
oziroma dolžnikove prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki 
ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega 
razmerja.   
  
Opozarjamo tudi na spremembo dosedanjih dikcij 
omejitve izvršbe na plačo, predvsem pa osnovo, na katero 

se posega s to izvršbo. Do sedaj je na primer za osnovo veljala 
»plača«, po novem pa je osnova »dolžnikovi denarni prejemki, 
ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, štejejo za 
dohodek iz delovnega razmerja«. Do sedaj je generalno veljalo 
(to je, če ni šlo za izterjavo priviligiranih terjatev, kot je npr. 
preživnina), da mora dolžniku generalno ostati znesek v višini 
minimalne plače, sedaj pa je dikcija, da mu mora ostati znesek 
v višini 70% minimalne plače, ustrezno povečan, če mora koga 
preživljati.  
 
Tako se prvi odstavek 102. člena po novem glasi: »Na 
dolžnikove denarne prejemke, ki se v skladu z zakonom, ki 
ureja dohodnino, štejejo za dohodek iz delovnega razmerja, ter 
na odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne 
sposobnosti je mogoče seči: 
1. za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki 

tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se 
seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj 
znesek v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik preživlja 
družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po 
zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za 
osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa 
zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev 
denarne socialne pomoči; 

2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za 
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do 
dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, 
vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini 
50 % minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega 

člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa 
tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo 
preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja 
socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne 
socialne pomoči.«   

  
Smiselno enaka sprememba je v primeru izvršbe, ko je 
dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik in le-ta ne prejema 
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nobenega od prejemkov iz prejšnjega odstavka. Tudi 
njemu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za 

plačilni promet od skupne vsote mesečnih prilivov ostati:  
»1. najmanj znesek v višini 70 % minimalne plače, če dolžnik 
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, 
določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo 
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za 
dodelitev denarne socialne pomoči;  
2. za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za 
izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, pa 
najmanj znesek v višini 50 % minimalne plače, če dolžnik 
preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora 
preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, 
določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo 
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za 
dodelitev denarne socialne pomoči.« 

 

Prav tako je Ministrstvo za pravosodje objavilo tolmačenje 
izvajanja določbe o omejitvi izvršbe na plačo, saj prihaja 

do napačnega izvajanja te določbe s strani nekaterih 
računovodij. Tolmačenje – pojasnilo Ministrstva najdete na: 
http://www.mp.gov.si/nc/si/novinarsko_sredisce/novica/article
/1328/6878/ 
 
PRIMER: Dolžnik (primer dolžnika nepriviligirane terjatve, 
torej ne preživnine) bo moral po izvedenem rubežu po ZDavP-
2 ali po ZIZ-J prejeti vsaj znesek, ki nominalno ustreza višini 
70% minimalne plače po ZMinP, kar v letu 2014 znaša 552,41 
EUR (t.j. 70% od 789,15 EUR). Nakazano mu bo torej moralo 
biti glede na današnje stanje 552,41 EUR. Navedeno pomeni, 
da kdor je že sedaj izvrševal davčno izvršbo na plačo delavca 
na način, da se mu je od zneska 552,41 EUR odbilo še davke 
in prispevke ali mu nakazal 70% od neto minimalne plače, ni 
pravilno ravnal! 

 

AKTUALNO 

UREDBA O FINANČNEM ZAVAROVANJU PRI JAVNEM 
NAROČANJU 
 
Dne 12.7.2014 je stopila v veljavo Uredba o finančnih 
zavarovanjih pri javnem naročanju, objavljena v Uradnem listu 
RS, št. 48/2014. 
S to uredbo so javni naročniki postali zavezani upoštevati 
dosedanja priporočila Ministrstva za finance in Vlade Republike 
Slovenije glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je ves čas (tudi preko 
ZAHTEV SLOVENSKE OBRTI) opozarjala Vlado in pristojno 
Ministrstvo za finance, da poostrene razmere v finančnem 
sektorju zaradi visokih stroškov in pogojev za izdajo finančnih 
zavarovanj slabijo konkurenčnost pri javnem naročanju, kar 
neposredno vpliva na gospodarnost naročanja. Obstoječa 
praksa javnih naročnikov je žal takšna, da naročniki od 
ponudnikov iščejo nesorazmerne finančna zavarovanja za 
zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti ali odprave napak v garancijskem roku, ki ni v 
povezavi s predmetom oz. zahtevnostjo izvedbe predmeta 
javnega naročila. 
Posledično sta sicer Minister za finance in Vlada že pred časom 
sprejela priporočila o tem, kakšna finančna zavarovanja in v 
kakšnem obsegu naj jih javni naročniki zahtevajo od 
ponudnikov. Vendar pa so bila ta priporočila za javne 
naročnike pravno nezavezujoča in posledično s strani velikega 
dela javnih naročnikov »prezrta«, na kar je OZS pristojno 
ministrstvo tudi ves čas opozarjala.  
Z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju in 
Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev, ki so 
začele veljati 16. 4. 2014, je bila zato določena pravna podlaga 
za sprejetje podzakonskega akta Vlade Republike Slovenije, s 
katerim lahko ta natančneje uredi finančna zavarovanja pri 
javnem naročanju.  
S predmetno Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem 
naročanju se tako pravno zavezujoče za javne naročnike 
določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko 

zahtevajo naročniki pri oddaji javnih naročil, primerna višina in 
trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj 
pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri 
tem pa je izdajatelj te Uredbe še vedno »ohranil« fleksibilnost, 
ker naj bi bilo po njegovih pojasnilih: »potrebno pri presoji 
potreb po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim 
naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega javnega 

naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in 
sorazmerno glede na predmet naročanja ter upoštevati, da 
zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila. 
S to Uredbo je torej javnim naročnikom še omogočena 
določena fleksibilnost pri predpisovanju finančnih zavarovanj. 
Kaj pa bo ta fleksibilnost pomenila v praksi oz. kako široko si jo 
bodo javni naročniki tolmačili in jo izkoristili v praski, pa bomo 
videli.  
Vsebina te Vladne uredbe je v celoti objavljena na linku: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142026 
 
DURS POVEČAL AKTIVNOSTI NA SEJMIH IN 
STOJNICAH 
 
V sodelovanju s Carinsko upravo RS so se v aprilu 2014 začele 
izvajati informativno-preventivne aktivnosti pri prodajalcih na 
sejmih in organizatorjih sejmov. V treh mesecih so mobilne 
enote carinske uprave opravile 263 informativno-preventivnih 
obiskov, od julija do predvidoma septembra pa se bodo 
na sejmih in stojnicah po vsej Sloveniji izvajali 
poostreni nadzori. 
Prodaja na sejmih in stojnicah se je v preteklih letih izkazala za 
precej tvegano. Davčni inšpektorji so ugotavljali neizdajanje 
računov, izdani računi niso vsebovali vseh predpisanih 
podatkov, prodaja se je opravljala brez ustreznih dovoljenj, 
prodajalci na stojnicah so plačevali organizatorjem za storitve 
najema v gotovini – brez prejetja računa. S prikritimi nakupi so 
davčni inšpektorji ugotavljali tudi neevidentiranje izdanih 
računov v poslovnih knjigah. Ugotavljajo, da posamezni 
prodajalci na sejmih izdajajo paragonske bloke, mnogi 
pa za poslovanje že uporabljajo registrske blagajne. Za 
slednje zato veljajo obveznosti lani uveljavljene zakonodaje, in 
sicer, da računalniški programi ali elektronske naprave ne 
smejo omogočati naknadnega spreminjanja podatkov o izdanih 
računih brez hrambe izvirnih podatkov in vseh poznejših 
sprememb. Računalniška oprema mora zagotavljati tako 
hrambo, kot izpis podatkov ter sledljivost.  
Sankcije, predvidene za kršitelje so visoke in znašajo od 

20.000 do 250.000 evrov. 
 
PO NOVEM eOPOMINJANJE O NEPORAVNANIH 
DAVČNIH OBVEZNOSTIH 
 
Po novem bo Davčna uprava RS o neplačanih davčnih 
obveznostih opominjala tudi preko portala eDavki. V 

http://www.mp.gov.si/nc/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/6878/
http://www.mp.gov.si/nc/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/6878/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142026
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prehodnem obdobju (do konca avgusta), bodo opomini za 
neporavnane obveznosti zavezancem posredovani tako po 

klasični poti, kot preko portala eDavki. To velja za 
zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja, in sicer 
fizične osebe, ki so (ali še bodo) vložile pristopnico za 
elektronsko prejemanje dokumentov ter vse pravne osebe in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 
Prehodno obdobje se bo zaključilo 1. septembra 2014, ko bodo 
vsi ti zavezanci opomine prejemali le še preko portala eDavki. 
DURS zavezance poziva, da jim za namen dodatnega 
obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki sporočijo 
elektronski naslov, kar uredijo preko portala eDavki s 
posebnim obrazcem. Ker se prehodno obdobje pošiljanja 
opominov po klasični poti in preko portala eDavki izteče konec 
avgusta, priporočajo, da elektronski naslov za obveščanje 
sporočijo čim prej, zaradi prvih septembrskih opominov pa 
najpozneje do 31. avgusta. 

 
OBVEZNO POŠILJANJE RAČUNOV V JAVNI SEKTOR V 
ELEKTRONSKI OBLIKI OD 1.1.2015 DALJE 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju 
plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 
111/2013 z dne 27. 12. 2013, v nadaljevanju ZOPSPU), ki je 
pričel veljati dne 11. 1. 2014, določa, da bodo od 1. 1. 2015 
dalje morali proračunski uporabniki prejemati račune 
izključno v elektronski obliki (v nadaljevanju e-računi). To 
pomeni, da bodo morale pravne in fizične osebe za 
dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene 
gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-račune. 
Fizične in pravne osebe bodo lahko pošiljale e-račune 
proračunskim uporabnikom prek bank, vključenih v medbančno 
izmenjavo e-računov, ponudnikov procesne obdelave 
podatkov, s katerimi ima Uprava Republike Slovenije za javna 
plačila (v nadaljevanju UJP) sklenjene pogodbe o izmenjavi e-
računov ali spletnega portala UJP e-račun, namenjenega 
izdajateljem, ki prek svoje banke ali procesorja ne morejo 
posredovati e-računov proračunskim uporabnikom ali ne 
razpolagajo s tehnično podporo za pripravo e-računov. 
Navedene izmenjave omogočajo pošiljanje e-računov 
proračunskim uporabnikom prek UJP, ki je v skladu s 26. 
členom ZOPSPU enotna vstopna oziroma izstopna točka za 
izmenjavo e-računov, zato neposredno pošiljanje e-računov 
proračunskim uporabnikom ni dovoljeno. 
Morebitna vprašanja v zvezi z izmenjavo e-računov z javnim 
sektorjem lahko posredujete UJP na elektronski naslov e-
racun@ujp.gov.si.   
 
PAZLJIVO PRI INTERNETNEM NAKUPU ALI DRUGEM 
POSLOVANJU 
 
V zadnjih dneh na strokovni službi Sekcije avtoserviserjev pri 
OZS opažajo povečan obseg klicev, katerih skupni imenovalec 
je, da je član želel nekaj kupiti preko spletne trgovine in pri 

tem ostal tako brez denarja, kot brez naročenega blaga! Pri 
tem opozarjamo, da gre za zelo različne izkušnje.  

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) ugotavljajo, da imajo 
potrošniki ob vse večjem številu spletnih nakupov tudi vse več 
težav. Kljub temu menijo, da se je določenim težavam mogoče 
izogniti tako, da potrošniki vnaprej preverijo, od koga kupujejo 
stvari ali storitve. 
Kot so sporočili iz zveze, Evropski potrošniški center 
potrošnikom svetuje, naj se za spletni nakup odločijo le, če 
poznajo prodajalca. Za spletni nakup naj se odločijo, če 
razumejo jezik, v katerem so napisani podatki, preverijo pa naj 
tudi postopek za odstop od nakupa, kako je z garancijo, 
servisom in ali prodajalec zagotavlja plačevanje v varnem 
načinu. Evropski potrošniški center svetuje še, naj kupci 
spletnim trgovcem posredujejo le najnujnejše podatke in da 
naj si vse informacije o posameznem spletnem nakupu 
natisnejo in shranijo. 

Težave pri nakupu potrošnikov preko spleta niso redkost. 
Mreža evropskih potrošniških centrov letno obravnava približno 
31.000 pritožb, pri čemer se jih dobra polovica nanaša na 
spletne nakupe. Podobne številke zaznavajo na Evropskem 
potrošniškem centru. V Sloveniji se je lani 45 odstotkov pritožb 
nanašalo na spletni nakup, so še sporočili iz Zveze potrošnikov. 
 
EVROPSKI REGISTER INSOLVENTNOSTI ZA 
BREZPLAČNO PREVERJANJE TUJIH POSLOVNIH 
PARTNERJEV 
 
Evropska komisija je vzpostavila t.i. Evropski register 
insolventnosti, ki povezuje nacionalne registre insolventnosti 
sedmih držav članic EU - Češko, Nemčijo, Estonijo, 
Nizozemsko, Avstrijo, Romunijo in Slovenijo, s čimer omogoča 
enostaven in pregleden način preverjanja in spremljanja 
primerov plačilne nesposobnosti v različnih evropskih državah.   
Gre za pilotni projekt, ki omogoča enostavno in pregledno 
preverjanje in spremljanje primerov plačilne nesposobnosti v 
različnih evropskih državah. Preostale države članice naj bi se 
po sprejetju uredbe predvidoma do konca leta v elektronski 
sistem registra insolventnosti vključile v štirih letih - s čimer bo 
vzpostavljena evropska mreža registrov insolventnosti.   
Posodobljen dostop do registrov plačilne nesposobnosti držav 
članic naj bi izboljšal učinkovitost in uspešnost čezmejnih 
postopkov v primeru insolventnosti ter pripomogel k izboljšanju 
gospodarske rasti in povečanju pravne varnosti. Podjetja, 
upniki in vlagatelji lahko tako brezplačno in na enem 
mestu enostavno in pregledno preverjajo in spremljajo 
primere plačilne nesposobnosti v različnih evropskih 
državah. Upniki lahko tako pravočasno prijavijo svoje 
terjatve, posledično pa so postopki zaradi insolventnosti lahko 
krajši in učinkovitejši. Podatki so dostopni v vseh jezikih 
Evropske unije, na voljo pa so tudi navodila za uporabnike.   
Cilj evropske komisije je sprotno posodabljanje podatkov o 
insolvenčnih postopkih, brezplačen dostop v vseh jezikih EU in 
jasna pojasnila insolvenčne terminologije.   
 

 
JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE 

 
KONFERENCA O RAZVOJU KADROV 2014 

 
V sredo, 17. septembra 2014, se bo v kongresnem centru 
Thermana v Laškem odvijala 2. konferenca o razvoju kadrov. 
Rdeča nit letošnje konference bo USTVARJALNO 
RAZMIŠLJANJE - POTENCIAL ZA RAST 
GOSPODARSTVA.  

Ali je lahko vsakdo izmed nas ustvarjalen? Kako ustvarjalnost 

pretvoriti v poslovni rezultat? Kdaj začeti in kako razvijati 
ustvarjalnost? 
Dogodek bodo zaznamovale zanimive vsebine in aktivno 
sodelovanje vseh udeležencev. Za več informacij pobrskajte po 
programu, ki ga bo Javni sklad RS za razvoj kadrov in 
štipendije objavil na svoji spletni strani: www.sklad-kadri.si 

http://www.sklad-kadri.si/
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Program: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
ZAPOSLENIH 

 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: 
sklad) je 24. 4. 2014 na svoji spletni strani objavil 5. javno 
povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa 
»Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«.  
Višina razpoložljivih sredstev je 1.246.641,52 EUR.  
Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja 
zaposlenih. Ponudniki so delodajalci, ki so subjekti zasebnega 
prava in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah 

oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki ali so 
zadruge, ustanovljene skladno z Zakonom o zadrugah.  

Ciljna skupina so zaposleni pri ponudniku, ki so starejši od 50 
let, - ženske z največ dokončano osnovno šolo, invalidi. 
Dodatne informacije o razpisu so na voljo v času uradnih ur na 
telefonski št. 01 434 10 95 ali 01 434 15 65 ali po e-pošti na 
uiz@sklad-kadri.si oz. na spletni strani sklada: www.sklad-
kadri.si. 
Rok za oddajo ponudb je do porabe razpoložljivih sredstev 
oz. najkasneje do 31. 10. 2014. V Gorenjski regij so 
razpoložljiva sredstva še vedno na voljo! 

 

PONOVNO OPOZORILO! IMATE USTREZNO REGISTRIRANO SVOJO DEJAVNOST?  

 
V kazenskih določbah Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno so nove globe za kar 25% višje od starih. 
Zakon je začel veljati 20. maja in se bo v večjem delu začel 
uporabljati 18. avgusta letos. Med drugim velja, da se pravna 
ali samozaposlena oseba lahko kaznuje z globo v 
razponu 2.000 do 26.000 evrov, kadar opravlja 
dejavnost, ki ni določena v ustanovnem aktu.  
 
Ste prepričani, da imate dejavnosti, ki jih dejansko 
opravljate in zanje izdajate račune, tudi ustrezno 
registrirane? Samostojni podjetniki to preverite v Poslovnem 

registru RS, pravne osebe pa v aktu o ustanovitvi družbe ali 
družbeni pogodbi. Dejavnosti morajo biti usklajene s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) iz leta 2008, pri 
čemer morate upoštevati tudi pojasnila.  
Globa za nedovoljeno oglaševanje znaša 15.600 evrov. 
Med tovrstno oglaševanje spada tudi oglaševanje 
izdelkov in storitev, za katere nimate registrirane 
ustrezne dejavnosti.  
Za strokovno pomoč smo vam na voljo tudi na naši zbornici! 
 
 

 

 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI 

PRIHRANKI ZA ČLANE OZS 
 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste pri nakupu 
materiala in storitev izbranih dobaviteljev, območnih zbornic in 
članov MOZAIKA PODJETNIH.  
Več na spletni strani: http://www.mozaikpodjetnih.si/ 

 
TOKRAT PREDSTAVLJAMO UGODNOSTI PRI SKLEPANJU ZAVAROVANJ: 
Generali zavarovalnica d.d. Ljubljana (www.generali.si) 

 20 % popust pri zavarovanju osebnih vozil (popust velja na zavarovanje AO, AO-plus in kasko), 
 nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v tovornem vozilu za samo 2 EUR neto premije (ZV: nezgodna linearna invalidnost 

26.000 €, nezgodna smrt 13.000 €), 
 10 % popust pri zavarovanju poslovnega premoženja, 
 6-mesečno brezplačno stanovanjsko zavarovanje PaketDom (produkta PDN in PDP) v primeru sklenitve 5 ali več letne police. 

Zavarovalnica Triglav, d.d. (www.triglav.si) 
 7 % popust na avtomobilsko in premoženjsko zavarovanje (razen na kreditna, potresna in kmetijska zavarovanja) 
 popust velja za nova in obnovljena zavarovanja 
 7 % popust imetnika kartice se ne izključuje z ostalimi popusti, ki jih zavarovalnica nudi v okviru svojega poslovanja 

 
OBVESTILA ZA SEKCIJE 

GOSTINCI, POZOR! PREVERITE, ČE SO VAŠI KOZARCI 
TUDI MEROSLOVNO USTREZNI! 
 
Inšpektorji v teh dneh po različnih gostinskih lokalih nadzirajo 
kozarce in ugotavljajo pomanjkljivosti.  
Gostinec mora pijačo postreči v meroslovno ustreznih in 
označenih kozarcih v primeru, da pijačo prodaja po količini, ki 
jo natoči v kozarec, npr. pri prodaji točenega piva, odprtih 
sokov, odprtih vinih, žganih pijačah in podobno. Pijača, ki jo 
gostinec prodaja na takšen način, mora biti napolnjena 
do merilne črtice, označene na kozarcu. V primerih, ko 
gostinec ne postreže pijače v kozarcu, s katerim to pijačo tudi 
izmeri (npr. pri strežbi različnih žganih pijač ali nekaterih vin) 

in količino pijače izmeri v enem, postreže pa v drugem, 
običajno večjem ali dekorativnem kozarcu, lahko uporabi t.i. 
prenosni kozarec. To pomeni, da pijačo najprej izmeri v 
meroslovno ustreznem kozarcu in jo potem prelije v kozarec, v 
katerem pijačo postreže. Avtomatski točilni aparati, ki jih 
nekateri gostinci uporabljajo pri merjenju iztočene žgane 
pijače, niso v skladu z meroslovnimi predpisi in se pri merjenju 
točenega žganja ne smejo uporabljati. V tem primeru je treba 
pijačo izmeriti le z meroslovno ustreznim kozarcem, opozarjajo 
inšpektorji.  
Meroslovno ustrezno označeni morajo biti tudi plastični kozarci, 
ki jih gostinci uporabljajo na različnih prireditvah na odprtem. 
Če se pijača prodaja v originalno zaprti embalaži (steklenici, 

mailto:uiz@sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mozaikpodjetnih.si/
http://www.generali.si/
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plastenki), ni potrebno, da je kozarec meroslovno ustrezen, saj 
je cena pijače določena za vnaprej predpakirano pijačo v zaprti 
embalaži, na katero gostinec nima vpliva. Na uradu za 
meroslovje so v tem mesecu že začeli z nadzorom gostinskih 
lokalov, pri katerih preverjajo, ali gostinci uporabljajo 
meroslovno ustrezne kozarce, ko točijo pijačo po količini. Že pri 
prvih nadzorih inšpektorji ugotavljajo, da večina gostincev ne 
ve, kateri kozarci so meroslovno ustrezni in pravilno označeni 
ter kateri ne, saj večina med njimi verjame, da je že sama 
prisotnost merilne črtice na kozarcu dovolj, da ga lahko 
uporabljajo kot merilnega. 
V prvi fazi nadzornih pregledov bodo inšpektorji gostince v 
primeru uporabe neustreznih kozarcev samo opozarjali, v 
primeru, da ugotovljene nepravilnosti ne bodo odpravili v 
predpisanem roku, pa bodo posegli tudi po ostrejših ukrepih, 
saj je za takšen prekršek predpisana globa v višini 417 evrov 
za pravno osebo in 208 evrov za odgovorno osebo pravne 
osebe. 
Na spletni strani Urada za meroslovje je objavljen seznam 
proizvajalcev, katerih gostinska posoda je bila označena v 
skladu z zakonodajo drugih držav članic EU pred sprejetjem 
MID direktive in je torej meroslovno ustrezna, saj je bila dana 
zakonito v promet. 
Na spletni strani www.mirs.gov.si je v rubriki »Novinarsko 
središče – Sporočila za medije« podrobneje pojasnjeno, kakšna 
je ustrezna meroslovna gostinska posoda in kako lahko 
gostinci postrežejo tudi v kozarcih, ki niso označeni in 
uporabijo t.i. prenosni kozarec.  
 
Mnenje Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS je, da je v teh 
časih tovrsten nadzor neustrezen. Sekcija meni, da je skrajno 

neprimerno, da se gostinci ukvarjajo s tem ali so kozarci, ki so 
jih kupili na trgu označeni z ustreznimi oznakami ali ne. Menijo 
namreč, da gostinci večinoma točijo prej čez določeno mero, 
saj so le tako gostje lahko zadovoljni in se vračajo v iste lokale, 
zato se jim zdi pozivanje potrošnikov k prijavi kršitev skrajno 
neprimerno. V teh časih so drugi večji problemi, katerim naj se 
posvečajo nadzorni organi, kot je na primer delo na črno. 
 
OBVESTILA ZA SEKCIJO AVTOPREVOZNIKOV 
 
1. SPLETNA STRAN SEKCIJE ZA PROMET PRI OZS 
Sekcija za promet pri OZS je pristopila k spremenjenemu 
načinu obveščanja prevoznikov. Preko spletni strani 

sekcije boste lahko opravili informativne izračune cene 
prevozov, našli koristne informacije ter aktualne-uporabne 
novice. Na spletni strani www.ozs.si v rubriki »Za člane« 
izberite podmeni »Sekcije in odbori«  ter nato »Sekcija za 
promet«.  
 
Koristne informacije so trenutno še v predelavi, medtem ko na 
strani aktualnih novic že najdete uporabne novice oz. odgovore 
na vprašanja, ki nam jih dnevno zastavljajo prevozniki. 
Pridobivanje informacij preko spletne strani vam bo 
omogočalo, da boste imeli dostop do pomembnih 
informacij 24 ur dnevno.  
 
Glede na aktualna dogajanja vas še posebej opozarjamo na 
novici z naslovom: »Ravnanja voznikov glede digitalnih 
kartic« ter »Redni tedenski počitek voznika«.  Dostop do 
pomembnih informacij bo omogočen samo članom OZS in sicer 
z vstopnim geslom, ki ga občasno dobite natisnjenega na 
računu za plačilo članarine (ob prijavi v sistem priporočamo,da 
izberete opcijo »shrani geslo« - na tak način vam ob 
ponovnem vstopu ne bo potrebno vpisovati gesla). 
 
Naj opozorimo še na celovito informacijo, ki se nanaša na 
vodenje evidence delovnega časa oseb, ki opravljajo 
mobilno dejavnost. Vodenje evidence je zavezujoče za vse 
osebe, ki opravljajo mobilno dejavnost, ne glede na to ali 
opravljajo komercialno vrsto prevoza ali prevoze za lastne 
potrebe.  
 
2. REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA 
PODALJŠANJE KODE EU 95 

 
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije še vedno potekajo 
redna usposabljanja za voznike, ki morajo do 10. septembra 
letos na vozniškem dovoljenju podaljšati kodo EU 95. Termini 
so naslednji:   
- petek, 22. 8. 2014, od 14. - 20. ure (program za leto 2010) 
- sobota, 23. 8. 2014, od 7. - 13. ure (program za leto 2011) 
- nedelja, 24. 8. 2014, od 7. - 13. ure (program za leto 2012) 
- sobota, 30. 8. 2014, od 7. - 13. ure (program za leto 2013) 
- nedelja, 31. 8. 2014, od 7. - 13. ure (program za leto 2014) 
 
Vsi termini so objavljeni na spletni strani www.ozs.si, za vse 
informacije pa lahko pokličete na tel.: 01/5830-520. 

 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in 
Gorenjsko banko d.d. Kranj 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% 
oziroma 1,9%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  
obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in 
Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 

 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 

Namen naložbe za gibljiva sredstva 

Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 

Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave o 
članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2015 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 

1. Obrestna mera 2,50%, letno, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 

2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 

3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 dni za 
leto in za dejanske dneve financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 
sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 

http://www.mirs.gov.si/
http://www.ozs.si/
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5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem (mesečno, 
kvartalno, polletno) 

dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 

7. Nadomestilo za obravnavo 
zahtevka 

100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, Kapucinski trg 
7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja 
opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
UGODNI KREDITI V OKVIRU KREDITNE SHEME RAZVOJNE AGENCIJE SORA D.O.O. 
 
V okviru Kreditne sheme, v katero svoja finančna sredstva združujejo občine Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri ter 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je pripravljen nov razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti. Sredstva so že na voljo. 
Dolgoročni krediti se v okviru tega razpisa dodeljujejo za obdobje do 10–ih let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,9%. Pridobite 
jih lahko za:  
 nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
 nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
 nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 

Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % celotne 
investicije, podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Za podrobnejše informacije o novem razpisu lahko pokličete Razvojno agencijo Sora d.o.o., Poljanska c. 2,  tel. 04 50 60 220. 
 

 
FINANČNE OBVEZNOSTI 

 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 22.10.2013 

sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki tako znaša: 
 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  

Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da navedene 
podatke preverite in nam svoje morebitne pripombe čim prej sporočite! 
 
IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2014 dalje znaša 789,15 EUR. 
Preverite spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani DURS-a. Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec julij 2014 (rok plačila: do 15. v mesecu) 

 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR (Pozor! Znesek se je spremenil 1.4.2014!) 

 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,36 EUR 
 
ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA:  
Najnižja bruto pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 841,98 EUR 
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
MINIMALNA ZAVAROVALNA OSNOVA NA OPSVZ V LETU 2014 
Kot minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ obrazcu se v letu 2014 (od aprila 2014 dalje to velja za vse samozaposlene zavarovance) 
upošteva mesečna minimalna plača za leto 2013, torej 783,66 EUR (in ne mesečna minimalna plača za leto 2014, ki znaša 
789,15 EUR). Opozoriti pa je treba, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 913,91 
eurov. Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na spletni strani DURS-a. 
 
Glede na vse več klicev naših članov ali si lahko plačujejo tudi višje prispevke kot jim je določeno na podlagi zavarovalne 
osnove v obvestilu, je svetovalna služba OZS pridobila dodatno informacijo iz Generalnega davčnega urada v Ljubljani: 
»Če želi zavezanec - samozaposleni plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je določena na podlagi 

doseženega dobička, to stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od 
katere pač želi prispevke plačevati. To je tudi podrobno navedeno v navodilu za izpolnjevanje OPSVZ obrazca: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju zavarovalne 
osnove ni potrebno, svojo odločitev o tem samozaposleni sporoči tako, da pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje zavarovalne osnove 
ter od te obračuna prispevke.« 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 

občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 

Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 

 
Tisk: Marija Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 800 izvodov 

 

Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec JULIJ 2014: 

Do vključno 

9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,10 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,47 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 

v EUR

Prehodni davčni 

podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 

60 % od 1.523,18 EUR*

 
 
 

KRATKA OBVESTILA 

 
V PROSTORIH RAZVOJNE AGENCIJE SORA D.O.O. DELUJE BREZPLAČNA ENERGETSKO –  SVETOVALNA PISARNA 
V njej vam poskušajo najti najboljše rešitve s področij, kot so:  
 energetska sanacija stavb ali učinkovita energetska zasnova novogradnje, 
 ustrezna zasnova zunanjega toplotnega ovoja stavbe, 
 ustrezna izbira stavbnega pohištva in zasteklitev, 
 izbira ustreznega ogrevalnega sistema in za vas primernega energenta, 
 izbira primernega sistema za prezračevanje in hlajenje, 
 uporaba obnovljivih virov energije pri ogrevanju stavbe in pripravi sanitarne vode, 
 možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov Eko sklada ter 

 priskrbijo odgovore na vsa ostala vprašanja glede rabe energije v vašem gospodinjstvu. 
Energetsko -  svetovalna pisarna je odprta vsak torek od 16.00 do 17.30 ure, in sicer na Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki.  
Potrebna je predhodna najava na Razvojni agenciji Sora d.o.o.,  tel. 04 50 60 220. 
 

PROSTI TERMINI V TERMAH OLIMIA 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec obvešča, da ima proste termine v svojem apartmaju v Termah Olimia 
Podčetrtek. Prosti termini so v času od 5. septembra dalje. Vsi, ki boste opravili rezervacijo do konca meseca avgusta, boste za 
tedenski najem apartmaja s tremi kopalnimi kartami plačali 230 EUR. Dodatne informacije in rezervacije: maja.savc@ozs.si, tel. 02/ 
8821-590. 

mailto:maja.savc@ozs.si

