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VABLJENI NA 12. BOŽIČNO - NOVOLETNI KONCERT  
(petek, 20.12.2013, ob 19.30 uri) 
 

Približuje se nam najbolj čarobni čas leta. V teh viharnih in razgibanih časih, ki so polni 
sprememb, še toliko bolj potrebujemo trenutke za umiritev, čas, ko le sproščeno uživamo v 
dobri glasbi in družbi.  
 

Ta čas vam želimo polepšati z našim tradicionalnim Božično-novoletnim koncertom, ki bo potekal v petek, 20. 
decembra 2013, s pričetkom ob 19.30 uri v cerkvi Sv. Jurija v Stari Loki. 
 
Tokrat bosta na koncertu nastopila:  
 

pevsko društvo LIRA Kamnik in glasbena zasedba Klapa MALI GRAD. 

 
 
Prvo slovensko pevsko društvo LIRA Kamnik je v 
letu 2012 praznovalo 130-letnico ustanovitve. Prepevajo 
vse: od slovenskih ljudskih, do umetnih skladb domačih 
in tujih skladateljev, opernih, zimzelenih in tujih, zdaj 
tudi waleških pesmi. Od leta 2000 zbor vodi dr. Andrej 
Misson, skladatelj, organist in docent na Akademiji za 
glasbo.  
V svoji bogati zgodovini so dosegli kar nekaj 
mednarodnih priznanj na področju moškega 
zborovskega petja. Da ne bi vseh naštevali, omenimo le 
zadnja dva mednarodna uspeha: leta 2004 je LIRA kot 
prvi evropski kontinentalni zbor izjemno uspešno 
nastopila na mednarodnem festivalu waleških pevskih 
zborov v Royal Albert Hallu v Londonu, kamor so bili 
pevci ponovno povabljeni v oktobru 2008. Oktobra 2006 

pa so z odličnim nastopom prepričali žirijo na 
mednarodnem tekmovanju 20. Praga Cantat, kjer so 
osvojili srebrno priznanje. Zaradi uspešnega sodelovanja 
na waleških festivalih so jih v juliju 2012 povabili tudi na 
prireditev pred odprtjem Olimpijskih iger v Londonu. 
Leta 2003  je LIRI, kot najstarejšemu samostojnemu 
slovenskemu pevskemu društvu, tedanji slovenski 
predsednik dr. Janez Drnovšek izročil častni znak 
svobode Republike Slovenije za dosežke na področju 
slovenskega zborovskega petja in za prispevek k 
slovenski narodni zavednosti. 
 
Glasbena zasedba, ki si je nadela ime Klapa Mali grad 
ne prihaja iz Dalmacije, kot bi pričakovali, ampak izpod 
kamniških planin. Čeprav Klapa deluje v Kamniku, pa 
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imajo v svojih vrstah člane iz Kamnika, Komende, 
Ljubljane, Radovljice in Metlike. Člani zasedbe se z 
velikim veseljem in pevsko vnemo lotevajo tudi 
zahtevnejših in solistično naravnanih skladb, ki jih 
izbirajo in študirajo s pomočjo kolegov iz Hrvaške. 
Njihov program, ki ga delno dopolnjujejo tudi z 
inštrumentalno podlago, zajema tradicionalno 
dalmatinsko pesem in novejše skladbe, prirejene za 

tovrstne sestave. V devetih letih delovanja imajo za 
seboj vrsto koncertov v Sloveniji, kot gostje večkrat 
nastopajo na Hrvaškem, prisluhnili pa so jim tudi na 
koncertu v Londonu. Posneli so samostojno zgoščenko, 
sodelovali v več radijskih in televizijskih oddajah,  
nastopali pa so tudi z najboljšimi hrvaškimi klapami v 
dvorani Tivoli in v Stožicah. 

 

 
 

Vsak član (aktiven ali upokojen) ima pravico do dveh brezplačnih vstopnic, ki jih boste prejeli ob prijavi. Število sedežev 
je omejeno! Prijave sprejemamo v pisarni naše zbornice na Spodnjem trgu v Škofji Loki do zasedbe mest.    
 
Vsakdo si zasluži sprostitve in zabave v veseli družbi ter predvsem lepih doživetij, zato vas vabimo, da se koncerta 
udeležite. Pester in zanimiv program tokratnega božično-novoletnega koncerta vam bo prav gotovo nudil obilo glasbenih 
užitkov! Pridite, zagotovo vam ne bo žal! 
 
VABILO NA PREDSTAVITEV: »GBD KAŠČA« (ponedeljek, 9.12.2013, ob 17. uri) 
 
Vzemite prihodnost v svoje roke! Večina ljudi se danes ne zaveda, da bodo morali nekega dne preživeti mesec le s polovico ali celo s 
tretjino svojega mesečnega prihodka (odvisno od predvidenega časa upokojitve). V ta namen vam  GBD Gorenjska borznoposredniška 
družba d.d. predstavlja produkt »GBD Kašča« – inovativen in cenovno ugoden produkt na področju mesečnega investiranja.  
 
Vabljeni  v ponedeljek, 9. decembra, ob 17. uri v Kaščo, v Galerijo Franceta Miheliča, Spodnji trg 1, kjer vam bo Gregor Pipan, 
analitik GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., predstavil še trenutne razmere na kapitalskih trgih in kaj nas na tem področju 
čaka v letu 2014.  
 
Prijave sprejemamo na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti na naslov ooz.sk.loka@siol.net Rok za prijavo: 9.12., do 10. ure! 
 
AKTUALNO 
 
SPREJET DAVEK NA NEPREMIČNINE 
 
Obrtniki in mali podjetniki, združeni v Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije (OZS), so razočarani nad sprejetjem davka 
na nepremičnine, saj bo ta pogubno vplival na številne med 
njimi.  
Podpredsednik OZS in predsednik UO OZS Branko Meh je po 
sprejetju davka v petek povedal, da je za malo gospodarstvo, 
ki predstavlja skoraj 99 odstotkov celotnega slovenskega 
gospodarstva, žalosten dan, saj so poslanci DZ kljub številnim 
pozivom vladi, naj se tako pomemben zakon sprejme po 
rednem postopku in v dialogu z vsemi deležniki, ponovno 
potrdili zakon. Ob že tako velikih obremenitvah malega 
gospodarstva, bo 0,75-odstotna stopnja obdavčitve poslovnih 
in industrijskih nepremičnin za številne obrtnike in podjetnike 
pogubna. Zakon bo OZS dala v ustavno presojo, ne 
izključuje pa tudi državljanske nepokorščine, zato se 
zbiranje glasov k peticiji proti davku na nepremičnine 
nadaljuje in bo zaključeno konec tega meseca.   
Izračuni OZS kažejo, da se bo davčna obveznost iz naslova 
davka na nepremičnine za samostojne podjetnike povečala v 
povprečju za 200 odstotkov v primerjavi s sedaj veljavnimi 
obveznostmi iz davka na premoženje in nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, za pravne osebe pa v povprečju 
za 400 odstotkov. 
Davek na nepremičnine je po mnenju OZS povsem v nasprotju 
s priporočili in mnenji Sveta EU glede reševanja finančne krize 
v Sloveniji, ki predvidevajo pospešitev gospodarske rasti in 
zaposlovanja. 

S 1.1.2014 BO ODPRAVLJENA PRIJAVA NEVARNIH DEL 
NA VIŠINI 
 
OZS je zadovoljna, da je po številnih opozorilih končno dosegla 
odpravo prijave nevarnih del na višini, ki je predstavljala veliko 
birokratsko oviro za obrtnike in male podjetnike. Obveznost 
prijavljanja nevarnih del na višini bo prenehala veljati konec 
tega leta.  
Inšpektorat RS za delo je 1. marca letos pričel s poostreno 
kontrolo ustreznega izvajanja del na višini in obveznost prijave 
teh del. Kot nevarna dela je Inšpektorat opredelil izvajanje del 
na višini več kot dva metra, pri čemer je izpostavil predvsem 
krovce, tesarje, kleparje, fasaderje in monterje oken. Globa v 
primeru neprijave del za delodajalca znaša 2.000 do 40.000 
evrov, za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 do 4.000 
evrov. OZS je proti tej administrativni oviri ostro protestirala, 
za člane pa pripravila brezplačna izobraževanja s tega 
področja, da bi se globi izognili.  
Po številnih opozorilih in pogovorih pa je OZS sedaj naposled 
dosegla, da bo obveznost prijavljanja nevarnih del na višini 
prenehala veljati konec letošnjega leta. Odprava kratkotrajnih 
del na višini je bila sicer tudi ena od zahtev OZS v letošnjih 
Zahtevah obrti in podjetništva. 
 
OPOZORILO ZA VSE, KI STE UPOKOJENI IN ŠE VEDNO 
OPRAVLJATE DEJAVNOST KOT S.P.  
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 je 
uzakonil delno upokojitev. To pomeni, da po sedaj veljavni 
zakonodaji nihče več ne more opravljati svoje dejavnosti po 
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upokojitvi na način, kot je bilo možno pod določenimi pogoji do 
uveljavitve novega zakona - torej, da bi prejemal celotno 
pokojnino in iz naslova dejavnosti plačeval zgolj pavšalne 
prispevke.  
Za tiste, ki ste to možnost uveljavili bodisi lani ali v prejšnjih 
letih, torej pred uveljavitvijo novega zakona, se prehodno 
obdobje 12-ih mesecev po sedaj veljavnem zakonu 
izteče 1.1.2014.  
Zahteva glede uskladitve lastnosti zavarovanca pri delni 
upokojitvi pa po mnenju OZS predstavlja preoster in težko 
izvedljiv ukrep, še posebej iz ekonomskega vidika. OZS je zato 
resorni ministrici Anji Kopač Mrak sredi oktobra predlagala, da 
se za to skupino podaljša rok za uskladitev statusa za dve leti, 
torej z 31. decembra letos na 31. december 2015. 
Neuradno je OZS že dobila zagotovilo, da bo dveletno 
prehodno obdobje za ureditev statusa upokojenih s.p. 
uveljavljeno še pred novim letom, vendar pa do oddaje 
Informatorja v tisk odločitev o tem v Državnem zboru RS 
uradno še ni bila sprejeta. Za več informacij nas pokličite. 

NOVA KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO 
 
V Uradnem listu RS št. 92/2013 je bila objavljena nova 
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je začela veljati 
16.11.2013, uporablja pa se od 01.01.2014 dalje. Ta bo 
nadomestila pogodbo, ki je bila sklenjena leta 2008, z aneksi 
pa dopolnjena v letih 2010 in 2011, ki ni več odgovarjala 
novonastalim razmeram v gospodarstvu, uskladiti pa jo je bilo 
treba tudi z novim Zakonom o delovnih razmerjih. 
Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki je brez 
prekinitev pravna naslednica najstarejše kolektivne pogodbe 
na področju Slovenije po drugi svetovni vojni, sklenjene že 
pred 42-imi leti, bo veljala tri leta. Kolektivna pogodba velja za 
območje Republike Slovenije za vse delodajalce, ki opravljajo 
obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost (UL RS 18/2008) 
in druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne pogodbe 
ter za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih in za agencijske 
delavce. 

 
NE POZABITE! DO 15. 12. MORATE SPOROČITI PODATKE V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN! 
 
S 1.7.2013 se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin. Od takrat dalje morate najemodajalci (tako fizične kot tudi pravne 
osebe) sporočati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih GURS-u, prav tako je obvezno poročanje tudi za prodajalce nepremičnin, 
kadar prodajalec pri prodaji obračuna DDV. 
Najkasneje do 15. decembra 2013 morate poročati za najemne pogodbe, ki so veljale na dan 1. julij 2013, ne glede na to, ali v 
trenutku poročanja (do 15.12.2013) še trajajo!. 
Podrobnejše informacije najdete na URL: http://www.gu.gov.si/si/javne_objave/aktualno_cele_novice/evidenca_trga_nepremicnin/ 
 
 

DAVČNO PODROČJE 
 

DAVČNA OLAJŠAVA ZA INVESTICIJE  (Jure Mercina, Zavod mladi podjetnik) 
 
Davčno olajšavo za investiranje lahko uveljavljajo pravne 
osebe za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva, v 
kolikor ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih 
odhodkov. V primeru t.i. pavšalne obdavčitve z normiranimi 
odhodki pa se jim davčne olajšave ne priznajo. 
 
Pravna oseba lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 
40 odstotkov investiranega zneska v opremo in v 
neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove 
v posameznem davčnem obdobju. Pri tem je treba upoštevati 
omejitve, kaj se ne šteje za neopredmetena sredstva in 
opremo. 
Za neopredmetena sredstva se ne štejejo: 
− dobro ime in  
− stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne 

pravice. 
Za opremo se ne štejejo: 
− pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, 

in 
− motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali 

električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon 
in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj 
emisijskim zahtevam EURO VI*. 

O tem, kaj se šteje za pohištvo in pisarniško opremo, je 
DURS dne 13. 7. 2009 izdal pojasnilo št. 4214-
51/2009.: 
Pohištvo je po splošno uveljavljenem pojmu del opreme 
bivanjskega ali poslovnega prostora, ki z namenom služi neki 
funkcionalni rabi, npr. hranjenju in odlaganju predmetov, 
sedenju, ležanju ali izvajanju funkcije delovne površine. Med 
pohištvo tako sodijo omare, mize, stoli, police, regali, sedežne 

garniture, klubske mize, ležišča, obešalniki itd.. Za nakup 
pohištva olajšave ni možno uveljavljati, ne glede na to, v 
katerem prostoru se pohištvo nahaja oziroma za kakšen 
namen se uporablja (npr. v pisarni, proizvodnem obratu, 
skladišču, gostinskem prostoru, laboratoriju, itd.). 
Pisarniška oprema zajema široko paleto pohištvenih izdelkov za 
opremljanje pisarniških delovnih prostorov (npr. omare, 
predalniki, regali, pisalne mize, konferenčne mize, vrtljivi 
pisarniški stoli itd.), poleg tega pa tudi drugo opremo (npr. 
naprave, pripomočke, stroje in druge predmete), ki se 
uporablja za opravljanje dejavnosti v pisarnah oziroma za 
pisarniško poslovanje (npr. kopirni stroj, faks, telefoni, rezalniki 
papirja, itd.). Podobno kot pri pohištvu tudi za nakup 
pisarniške opreme olajšave ni možno uveljavljati, ne glede na 
to, v katerem prostoru se pisarniška oprema nahaja oziroma za 
kakšen namen se uporablja. Olajšava za investiranje se 
torej ne more uveljavljati za nakup tiste opreme, ki 
sodi med pohištvo oziroma med pisarniško opremo, ne 
glede na to, če se ta uporablja pri opravljanju 
dejavnosti. 
 
Veliko vprašanj se je pojavilo tudi glede tega, kaj se šteje za 
motorno vozilo. V tej vezi je DURS dne 20.05.2009 izdal 
pojasnilo št. 4212-41/2009. Davčne olajšave za 
investiranje ni mogoče uveljavljati za motorna vozila, ki so 
prvenstveno namenjena prevozu potnikov ali tovora po cesti in 
ne izpolnjujejo navedenih zahtev glede energetske 
učinkovitosti in varstva okolja. Vsa ostala motorna vozila, 
katerih prvenstvena namembnost je druga, se za potrebe 
uveljavljanja olajšave za investiranje štejejo za opremo in se 
posledično davčna olajšava lahko uveljavlja. Upoštevaje zgoraj 
navedeno se olajšava lahko uveljavlja tudi za: 
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− nakup delovnih strojev in delovnih vozil, traktorjev, 
motokultivatorjev in drugih motornih vozil, katerih 
prvenstveni namen ni prevoz potnikov in tovora po cesti, 

− nakup prevoznih sredstev, ki niso namenjena za prevoz po 
cesti (npr. vodna in zračna plovila), 

− za vsa druga motorna vozila, ki prvenstveno niso 
namenjena za prevoz tovora in potnikov po cesti. 

Vlečno vozilo se obravnava kot motorno vozilo, prvenstveno 
namenjeno za prevoz tovora po cesti, saj je namenjeno 
vlečenju priklopnega vozila in s tem tovora. Zato se olajšava za 
nakup vlečnega vozila lahko uveljavlja zgolj, če posamezno 
vlečno vozilo ustreza določenim emisijskim zahtevam za 
tovorna motorna vozila. 
Za leto 2013 se lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za 
investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj 
emisijskim zahtevam EURO IV, in za investicije v tovorna 
motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim 
zahtevam EURO V. 
 
Davčno olajšavo za investiranje je mogoče uveljavljati tudi v 
primeru, da pravna oseba opremo pridobi na podlagi 
finančnega najema. V kolikor davčne olajšave ni mogoče v 
celoti izkoristiti v tekočem davčnem obdobju (npr. ker ima 
davčni zavezanec v obdobju investiranja davčno izgubo) se 
lahko za neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčna osnova v 
naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar 
največ v višini davčne osnove v posameznem davčnem 
obdobju. 
Če pravna oseba proda oziroma odtuji opremo oziroma 
neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristila davčno 
olajšavo za investiranje prej kot v treh letih po letu vlaganja 
oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od 
treh let (upošteva se amortizacija največ do davčno priznanih 
stopenj amortizacije), mora za znesek izkoriščene davčne 
olajšave povečati davčno osnovo v letu prodaje oziroma 
odtujitve opreme oziroma neopredmetenega sredstva. Za 

odtujitev se šteje tudi prenehanje pravne osebe. V primeru 
stečaja oziroma likvidacije se kot odtujitev šteje že sam 
začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. Kot 
odtujitev se šteje tudi kadar najemojemalec izgubi pravico do 
uporabe opreme na podlagi finančnega najema. 
Pravna osebe ne more uveljavljati olajšave za 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. To pa ne velja v primeru, ko je sofinancirana zgolj 
proizvodnja po začetku obratovanja naprave (npr. 
subvencioniran odkup električne energije iz sončnih elektrarn). 
 
Skladno s pojasnilom DURS, št. 4200-354/2011 z dne 
16. 3. 2011 v primeru, da finančna pomoč ne predstavlja 
spodbude za investiranje v smislu pomoči za sofinanciranje 
investicije, temveč pomoč pri sofinanciranju proizvodnje po 
začetku obratovanja naprave (obratovalna podpora za kritje 
razlike med tržno in proizvodno ceno električne energije), 
zavezanec lahko uveljavlja davčno olajšavo za investiranje za 
nakup same naprave. 
 
Podobno stališče, v korist davčnega zavezanca, je bilo zavzeto 
tudi v pojasnilu DURS št. 4200-810/2013-3 01-640-02 z 
dne 6. 6. 2013. Ukrep podeljevanja garancij za bančne kredite 
s subvencijo obrestne mere, ki ga izvaja Slovenski podjetniški 
sklad, po mnenju DURS ne predstavlja financiranja z 
nepovratnimi sredstvi, saj podjetja za investicije ne prejmejo 
nobenih sredstev, temveč imajo  na voljo le nižjo obrestno 
mero. Torej je mogoče davčno olajšavo za investiranje koristiti 
tudi v teh primerih.  
 
Vsa davčna pojasnila lahko najhitreje dobite na spletni strani 
DURS http://www.durs.gov.si/, in sicer tako, da v iskalnik 
vpišete: »pojasnilo št. ____« 

 
DOLOČANJE ZAVAROVALNE OSNOVE ZA ZPIZ (Alenka Bizilj, Data d.o.o.) 

 
Januarja 2014 bodo začele veljati spremembe pri plačilu 
prispevkov podjetnikov in pri podjetnikih upokojencih 
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2). 
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove podrobno opredeli 
način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance iz 15., 
16. in 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2). 15., 16. in 17. člen ZPIZ-a se nanašajo 
na osnovo za zavarovanje samozaposlenih oseb, družbenikov 
in kmetov. 
1. Osnova za zavarovanje samozaposlenih, družbenikov in 
kmetov 
Ena izmed novosti po ZPIZ-2 je zmanjšanje ugotovljenega 
dobička za 25 %. Samozaposleni tako od leta 2014 dalje ne 
bodo več razvrščeni v ustrezen zavarovalni razred, na podlagi 
katerega se določi zavarovalna osnova za plačilo prispevkov za 
socialno varnost, temveč se njihova zavarovalna osnova določi 
na podlagi njihovega dobička iz dejavnosti za preteklo leto z 
upoštevanjem posebnosti, ki so bile omenjene za ta izračun 
(povečanja oziroma zmanjšanja davčne osnove se ne 
upoštevajo, v dobiček se vključijo tudi obračunani prispevki za 
socialno varnost). 
Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen 
skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso 
upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno 
zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, 
preračunan na mesec. 

Za samozaposlene osebe se dobiček zniža za 25 %. 
Zavarovalna osnova za samozaposlene osebe in kmete ne sme 
biti nižja od 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, preračunane na mesec.  
Zavarovalna osnova za družbenike ne sme biti nižja od 90 % 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec. 
Zavarovalna osnova ne sme biti višja od 3,5-kratnika 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec. 
Če dobiček samozaposlene osebe ali kmeta ne preseže 60 % 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je 
zavarovalna osnova 60 % povprečne letne plače zaposlenih v 
RS, preračunane na mesec. 
Če dobiček družbenika ne preseže 90 % povprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, je zavarovalna osnova 90 % 
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. 
2. Določanje zavarovalne osnove 
Zavarovalna osnova se na novo določi na podlagi zadnje 
prejete odločbe o odmeri dohodnine oziroma obvestila o višini 
dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, in sicer za mesec, v katerem je bila odločba o 
odmeri dohodnine oziroma obvestilo o višini dohodka iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti vročeno. 
Pravilnik bo začel veljati s 1. januarjem 2014. Več o Pravilniku 
o določanju zavarovalne osnove (http://www.uradni-
list.si/1/content?id=114860) 
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SPREMEMBE IN NOVOSTI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 
(Zdenka Bedekovič, Svetovalni center OZS) 

 
V Uradnem listu RS št. 91/2013 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ( novela ZZVZZ-M). Spremembe za družbenike veljajo že od 6.11.2013, medtem ko bodo začele spremembe 
plačevanja prispevkov veljati za obračunsko obdobje po 1. februarju 2014.  
 
Družbeniki družbe in ustanovitelji zavodov, ki niso hkrati 
poslovodne osebe in so bili vključeni v zavarovanje po 
zavarovalni  šifri podlage 103, od 6.11.2013 ne izpolnjujejo več 
pogojev za zavarovanje po 6. točki prvega odstavka 15. člena 
ZZVZZ.  Tem zavarovancem bo s strani ZZZS posredovano 
obvestilo o spremembi pogojev za zavarovanje. Urediti si bodo 
morali odjavo iz zavarovanja po navedeni podlagi ter se 
prijaviti v zdravstveno zavarovanje po drugi ustrezni podlagi. 
 
Na podlagi spremembe 50. člena ZZVZZ je od 1. februarja 
2014 dalje za delavce v delovnem razmerju osnova za plačilo 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje enaka osnovi za plačilo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je 
določena v 144. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju –ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13). Za 
obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje se s tem 
prevzema tudi ureditev glede najnižje osnove za plačilo 
prispevkov, ki je določena za prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Kadar se prispevek za zdravstveno 
zavarovanje plačuje od najnižje osnove za prispevke, kot je 
določen po ZPIZ-2, je delodajalec zavezanec za plačilo 
prispevka za zdravstveno zavarovanje zavarovanca od razlike 
med najnižjo osnovo za plačilo prispevka ter plačo ali 
nadomestilom plače. Zavezanec pa je zavezan na del 
prispevka, ki se nanaša na plačo ali nadomestilo plače.  
 
V skladu s spremembo 5. točke 17. člena ZZVZZ se razširja 
krog oseb, ki so obvezno zdravstveno zavarovane za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  Z uveljavitvijo novele 
ZZVZZ-M bo zavarovanec oseba, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
− oseba v okviru drugega pravnega razmerja opravlja delo 

oziroma storitev za plačilo,  
− plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja,  se na 

podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in ni 
oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi 
zakona, ki ureja dohodnino, 

− na podlagi tega dela oseba ni že zavarovana za poškodbo 
pri delu in poklicno bolezen po 16. členu, 18. členu ali na 
podlagi drugih točk 17. člena ZZVZZ. 

 
Za zavarovance po 5. točki 17. člena ZZVZZ  se prispevek za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni plačuje po stopnji 0,53% 
od vsakega posameznega plačila za opravljeno delo oziroma 
storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se 
po zakonu, ki ureja dohodnino, štejte za dohodek in ni 
oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi 
zakona, ki ureja dohodnino.  
S  1. februarjem 2014 se uvaja prispevek delojemalca za 
zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36% od dohodkov za 
osebe po 55. a členu ZZVZZ, ki so vključene v obvezno 
zdravstveno zavarovanje, in ga dosegajo v okviru drugega 
pravnega razmerja.  Omenjeni prispevek se obračunava od 
dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega 
osebe niso zavarovane po 15. členu ZZVZZ, z izjemo dela 
opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena ZZVZZ (dijaki in 
študentje pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij).  
Kadar dohodek izplača plačnik davka, se izračun opravi v 

obračunu davčnega odtegljaja v REK obrazcu, ko pa izplačuje 
dohodek iz drugega pogodbenega razmerja oseba, ki se ne 
šteje za plačnika davka, navedeni prispevek na podlagi 19. 
člena novele ZZVZZ-M ugotovi davčni organ z odločbo.  
 
Za zavarovance iz 10. točke 17. člena ZZVZZ (osebe, ki 
opravljajo dejavnost kot postranski poklic) se na podlagi četrte 
alineje drugega odstavka 55. člena ZZVZZ uvaja nova stopnja 
prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Od 1. 
februarja 2014 dalje bodo navedeni prispevek plačevali v višini 
0,53% od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki 
Sloveniji za mesec oktober prehodnega koledarskega leta.   
 
V skladu z 10. členom novele ZZVZZ-M pa se s 55. a členom 
ZZVZZ tudi za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic, uvaja novi prispevek za zdravstveno zavarovanje po 
stopnji 6,36%. Te osebe bodo plačevale prispevek od 1. 
februarja od osnove v višini 25% povprečne bruto plače v 
Republiki Sloveniji za mesec  oktober prehodnega 
koledarskega leta.  
 
Na podlagi 51. člena ZZVZZ je določeno, da osebe, ki 
samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot 
edini in glavni poklic  - zavarovanci iz 5. točke prvega odstavka 
15. člena ZZVZZ (samostojni podjetniki posamezniki, druge 
osebe, ki opravljajo dejavnost),  plačujejo prispevke za 
obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje od bruto 
pokojninske osnove,  ki ne sme biti nižja od 60% zadnje znane 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec. Torej zavarovanci katerih zavarovalna 
osnova bo v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju določena v znesku, nižjem od 60% zadnje znane 
povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec, bodo od tega zneska plačevali 
naslednje prispevke:  
− za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
− za starševsko varstvo ter  
− za zaposlovanje.  
Prispevke za zdravstveno zavarovanje pa bodo plačevali od 
zneska 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v 
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.  
 
Ena od mnogih sprememb po 54. členu ZZVZZ se nanaša na 
zavarovance iz 19. a točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, 
vojaške obveznike s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. 
V času služenja vojaškega roka oziroma med usposabljanjem 
za rezervno sestavo policije, se osnova določi v višini bruto 
osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
Druga sprememba, ki jo je potrebno še omeniti se dotika 
zavarovancev iz 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ 
(osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ko ne 
izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po drugi podlagi in si same 
plačujejo prispevek). Od obračunskega obdobja 1. februarja 
2014, je osnova za te zavarovance določena v višini 25% 
zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji preračunane na mesec. Te prispevke zavarovanci 
plačujejo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje.   
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SPREMEMBE PRI PREDLAGANJU OBRAČUNOV DAVČNEGA ODTEGLJAJA (REK OBRAZCEV) 
 
V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. 10. 2013, je objavljen 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in 
obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki začne 

veljati 1. 11. 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se 
podatki izpolnjujejo od 1. 1. 2014 dalje. Več o tem smo vas že 
obveščali v novembrski številki Informatorja, na to temo pa 
bomo pripravili tudi posebno predavanje. 

 
 

MOZAIK PODJETNIH – Kartica tisočerih ugodnosti za velike prihranke! (www.mozaik.ozs.si) 
 
 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s 
pomočjo obrtno zborničnega sistema pridobiva številne ugodnosti in popuste 
pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev ali članov 
MOZAIKA PODJETNIH. 
Preverite seznam ponudnikov na spletni strani OZS:  www.mozaik.ozs.si, saj je 
vse več podjetij, ki želijo nuditi dodatne ugodnosti članom OZS. Na naši zbornici 
vam lahko pomagamo pri izpolnjevanju obrazcev za koriščenje ugodnosti, ki jih 
prinaša Telekom Slovenije d.d. (za telekomunikacije storitve) in Best Connect 
d.o.o. (za znižanje stroškov električne energije in zemeljskega plina). 
 
Tokrat predstavljamo:  

TELEKOM SLOVENIJE d.d. 
CENEJŠE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE 

 
 Do ugodnosti so člani OZS upravičeni vsak mesec. Izberete lahko eno ali vse 

ugodnosti, odvisno od storitev, ki jih imate pri Telekomu Slovenije: 
BREZPLAČNI KLICI 
- 200 enot mobilnih storitev (minute pogovorov ali SMS/MMS ali MB) brezplačno vsak mesec do 15. 4. 2014, 
- vrednost ugodnosti: 20 EUR/mesec ali več (odvisno od paketa), 
- 200 enot storitev lahko uporabi eden ali več uporabnikov istega podjetja 
- neporabljene količine se ne prenašajo v naslednji mesec, 
- velja za nove ali obstoječe naročnike mobilnih paketov podjetja Telekoma Slovenije, z izjemo paketov Telemetrija in Instant 
Interneta. 
BREZPLAČNA POSLOVNA POŠTA 
- Poslovna e-pošta: 2 x paket standard 500 MB brezplačno do 15. 4. 2014, 
- 1 domena brezplačno za 1 leto, 
- vrednost ugodnosti: Poslovna e-pošta 12,79 EUR/mesec, domena 25 EUR/leto, 
- do ugodnosti so upravičeni novi ali obstoječi naročniki na Poslovni komplet telefonija in internet, Poslovni paket telefonija in internet, 
Poslovni paket internet in Veliki poslovni paket. 
CENEJŠI PAKETI SiOL 
- 2 EUR popusta na mesečno naročnino paketa SiOL, 
- velja za nove ali obstoječe naročnike na pakete Trio, SiOL internet in SiOL telefonija, SiOL internet in SiOL TV, SiOL telefonija in SiOL 
TV. 
Ugodnosti prenehajo veljati, če naročnik prekine članstvo v OZS, zamenja paket v katerikoli drugi paket, ki ni naveden 
ali prekine naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije. 
Več na http://www.telekom.si/ ali spletni strani http://mozaik.ozs.si/partnerji 

 
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 2,0% 
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 
GB 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 2014 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. 
1. Obrestna mera 1,90%, letno, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
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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 
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 
65,00 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., Izpostava Šk. Loka, Spodnji trg 2a,  
tel.: 04/ 5150- 430 

 
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. 
Najemojemalec mora pred črpanjem kredita podpisati posebno izjavo, da bo ostal član OOZ Škofja Loka najmanj do 
31.12.2014. 
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 ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, v katero svoja sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki 
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka,  je odprt  razpis, v okviru katerega lahko podjetja in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah pridobite ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila.  
Dolgoročna posojila so vam na voljo za: nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo; nakup, graditev in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije.  
Dobite jih lahko po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% p.a. Najamete jih lahko za dobo do 10 let.  
Razpis je odprt tudi za kratkoročna posojila, ki jih lahko najamete za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mesecev po 
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno.  
Za podrobnejše  informacije o  razpisu pokličite na Razvojno agencijo Sora, tel. 04 50 60 220. 

 

Akcija: "ČLAN - ČLANU" 
Član – članu je akcija, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in povečati trgovanje med svojimi člani! 
Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v okviru vašega poslovanja odločili tudi vi! 
Seznam objavljamo na naši spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si) 
 

 
FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  pošilja mesečno. Kriteriji za članarino, ki jih je določal Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št. 102/2007 z dne 9.11.2007), veljajo še za plačilo članarine za mesec 
oktober 2013.  
Skupščina OZS je na svoji seji 22.10.2013 sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki bo tako znašala: 
→ 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.  
Kljub morebitni izjavi o izstopu iz članstva, je potrebno članarino poravnati do dneva izbrisa iz članstva. Potrdilo o prekinitvi članstva 
izstavi OZS. 
  
2. 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 848,07 EUR (Ur. list RS, št. 12/2011, 
29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 EUR. Povprečna 
mesečna plača v RS za september 2013: 1.495,28 EUR. 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. 
 
4. PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.4.2013 dalje znaša: 32,17 EUR. Mesečni znesek 
pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni od 1.1.2013 znaša 4,55 EUR. 
 
 PRISPEVEK ZA USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO 
60. člen Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list št. 73/08, 55/10, 100/11 in 99/12) med drugim določa, da 
delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec november plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije  in Sindikatu 
obrti in podjetništva Slovenije  prispevek za usklajevanje in izvajanje KPOP. Višina prispevka znaša za leto 2013 po 2,00 EUR na 
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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 1.050 izvodov 

zaposlenega delavca obema podpisnikoma KPOP.  Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost, 
obrti podobno dejavnost po Uredbi o določitvi obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti in drugi delodajalci, ki so člani stranke 
KPOP. Podatki za nakazilo: 
− Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije: TRR št.  03160-1001022028, sklicna št: vaša davčna številka, višina 

prispevka: 2 EUR/zaposlenega delavca 
− Sindikat obrti in podjetništva Slovenije: TRR št. 61000-3130000033 pri Delavski hranilnici Ljubljana ali TRR št. 03100-1001709303 

pri SKB d.d., sklicna št.: 20-13, višina prispevka: 2 EUR/zaposlenega delavca 
Sredstva morate nakazati pri izplačilu plač za mesec november ali december 2013. 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec NOVEMBER 2013: 

Do vključno 
9.156,72

Nad 9.156,72 
do vključno 
18.305,64

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28

Nad 36.611,28 
do vključno 
45.764,10

Nad 45.764,10 
do vključno 
54.916,92

Nad 54.916,92 
do vključno 
64.069,74

Nad 
64.069,74

minimalna 
plača

60% povp. 
plače 

90% povp. 
plače 

120% povp. 
plače 

150% povp. 
plače

180% povp. 
plače 

210% povp. 
plače 

240% 
povp.plače 

v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

Vrsta prispevka Stopnja
1. Prispevek za zdravst. zavarov. 
(skupaj) 13,45% 105,40 120,67 181,00 241,34 301,68 362,01 422,34 482,68
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 115,91 173,87 231,83 289,79 347,74 405,70 463,66
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,76 7,13 9,51 11,89 14,27 16,64 19,02
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 218,46 327,69 436,92 546,15 655,38 764,61 873,84
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 218,46 327,69 436,92 546,15 655,38 764,61 873,84
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,59 5,38 7,18 8,97 10,77 12,56 14,35
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 342,72 514,07 685,44 856,80 1.028,16 1.199,51 1.370,88

897,17

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.691,51 3.140,10Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.495,28  EUR

3.588,681.345,76 1.794,34 2.242,93783,66

 
 
KRATKA OBVESTILA  
 
PROSTI POSLOVNI PROSTORI 
Na zbornici oddamo v najem dva poslovna prostor v mansardi Doma obrtnikov velikosti 19,90 m2 in 12 m2 po ceni 5,11 EUR/m2. 
Prostora sta primerna za opravljanje pisarniške ali storitvene dejavnosti. Info na tel.: 04 50 60 205. 
 
UGODEN NAKUP SMUČARSKIH VOZOVNIC ZA STARI VRH 
Tudi letos smo se uspeli dogovoriti za možnost nakupa 
smučarskih vozovnic po ugodnejši (znižani) ceni. Vozovnice 
lahko kupite v sprejemni pisarni naše zbornice. Njihovo število 
ni omejeno, cene pa bodo veljale celotno smučarsko sezono 
2013/2014. Pogoj za nakup je poravnana članarina!  
 
PRIPRAVLJAMO:  
- 14. januar 2014 ob 17. uri: Predavanje na temo izpolnjevanja REK obrazcev po 1.1.2014 (Matjaž Kodrič) 
- 21. januar 2014 ob 17. uri: Predavanje: Otvoritvena bilanca za kmetijsko gospodarstvo (Majda Strel)  

 
Naj bo novo leto obžarjeno z ljubeznijo in prijateljstvom, 

polno malih presenečenj, presenetljivih radosti in drobnih nepričakovanih daril, 
ganljivih in čudovitih trenutkov, polnih veselosti,  

zašepetanih zahval in vsega dobrega. 
 

Srečno 2014 vam želi 
                                                    OOZ Škofja Loka 

 odrasli otroci  
(od 6. leta) 

mladina  seniorji  

dnevna 22 EUR 13 EUR 18 EUR 18 EUR 
poldnevna 18 EUR 10 EUR 14 EUR 14 EUR 
nočna 18 EUR 10 EUR 14 EUR 14 EUR 


