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STE UTRPELI ŠKODO KOT POSLEDICO ŽLEDA, SNEGA ALI POPLAV? 
 
Slovenija, s tem pa tudi naše območje, v teh dneh preživlja težke trenutke. Narava je spet pokazala svojo moč. Med drugim je žled 
povzročil izpade elektrike, škodo na objektih, telekomunikacijah, onemogočal dostopnost do objektov… Na OOZ Škofja Loka zato 
pozivamo svoje člane, da po končani ledeni ujmi oceno nastale škode zaradi žledoloma in poplav sporočite naši 
zbornici na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net.   
 
Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, ki deluje v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), bo najbolj 
prizadetim obrtnikom in podjetnikom v ledeni ujmi pomagala s finančnimi sredstvi. Ustanova za humanitarno pomoč 
obrtnikom je neprofitna organizacija, ki je bila leta 2007 ustanovljena z namenom, da bi oškodovanim obrtnikom in podjetnikom, 
članom OZS, pomagala pri premagovanju stisk v primerih naravnih in drugih nesreč. OZS je tako prek Ustanove pomagala številnim 
obrtnikom in podjetnikom in jim namenila že več kot 100 tisoč evrov pomoči.  
 
»Ker nikoli ne vemo, kdaj se bomo tudi sami znašli med tistimi, ki bodo potrebni pomoči, je prav, da tudi v takšnih primerih strnemo 
obrtniške vrste in pomagamo svojim kolegom obrtnikom. Poleg članov OZS pa lahko svoj del dohodnine Ustanovi namenijo tudi drugi 
državljani, ki bi radi pomagali prizadetim obrtnikom v tej katastrofalni ledeni ujmi,« poziva Branko Meh, podpredsednik OZS in 
predsednik UO OZS. 
 
Pomagate lahko tudi tisti, ki škode niste utrpeli! 
Prizadetim obrtnikom v ledeni ujmi lahko pomagate  tako, da del svoje dohodnine ali dobrodelni prispevek nakažete Ustanovi za 
humanitarno pomoč obrtnikom (Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana), in sicer na poslovni račun pri NLB d.d., št.: SI56 0201 3025 7684 
878. BIC banke: LJBASI2X. Namen: humanitarna pomoč. Koda namena: CHAR. Sklic: 00 20. 

 
VABILA  
 
Seminar: DAVČNI OBRAČUN ZA PRAVNE OSEBE  (sreda, 
26.2., ob 17. uri) 
 
Vabljeni na seminar, na katerem bomo obravnavali vsebino 
davčnega obračuna za leto 2013 za pravne osebe. Seminar  bo 
potekal v sredo, 26. februarja, ob 17. uri v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Obravnavali bomo poslovne dogodke, za katere veljajo 
posebna davčna pravila (popravki poslovnih terjatev, 
prevrednotovanja, oblikovanje rezervacij, obračunavanje 
amortizacije za davčne namene…). Vključene bodo tudi novosti 
pri pripravi tega obračuna za leto 2013 in za naslednje davčno 

leto zaradi pravočasne optimizacije davčnega obračuna. 
Obravnavali bomo najpogostejša vprašanja davčnih 
zavezancev in opozorili na nekatere napake, ki se v praksi 
večkrat pojavijo.   
 
Tematika predavanja obsega naslednje vsebine: 
− popravke in odpise terjatev, 
− prevrednotovanja finančnih naložb in drugih sredstev ter 

obveznosti do virov sredstev, 
− poslovanje med povezanimi osebami in njegov vpliv na 

davčno osnovo oz. davčni obračun, 
− institut t.i. tanke kapitalizacije oz. nepriznavanje presežka 

posojil, 
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− oblikovanje, odpravo in porabo rezervacij za odpravnine in 
jubilejne nagrade, rezervacij za dane garancije in drugih 
rezervacij, 

− davčni vidik aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev, 
− davčno nepriznane odhodke, 
− olajšave, s katerimi lahko zmanjšujete vašo davčno 

osnovo (olajšava za investiranje, olajšava za raziskave in 
razvoj). 

− izvzem določenih prihodkov in odhodkov iz davčne osnove 
(obdavčitev dividend, kapitalskih dobičkov od odtujitve 
naložb), 

− nepridobitne prihodke, 
− spremembe glede davčne stopnje 
Seminar bo voden z upoštevanjem novega obrazca za davčni 
obračun za pravne osebe.  
 
Predavala bo dr. Mateja Drobež Tomšič, davčna svetovalka,  
sodna izvedenka za ekonomijo – davke. 
Udeleženci nam lahko predhodno pred izvedbo seminarja 
pošljejo vprašanja s področja davčnega obračuna za pravne 
osebe z namenom, da bodo odgovori na ta vprašanja  
vključena v samo izvajanje predavanja. Vprašanja pričakujemo 
najkasneje do 21. februarja po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net. 
 
Polna cena za udeležbo znaša 50 EUR/osebo+ DDV. 
Udeležba je za 2 osebi iz iste obratovalnice, ki je član 
naše zbornice in ima poravnano članarino, brezplačna! 
Vsaka nadaljnja oseba iz iste obratovalnice plača kotizacijo v 
višini 50 EUR/osebo+DDV.  
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 24.2.2014. 
 
POVPRAŠEVANJE PO TOPLOTNIH ČRPALKAH NA OOZ 
ŠKOFJA LOKA! 
 
Na zbornici smo konec lanskega leta pripravili vrtine za 
postavitev toplotne črpalke »voda-voda« za ogrevanje Doma 
obrtnikov in Centra storitvene obrti. V spomladanskih mesecih 
načrtujemo še dejansko postavitev črpalke in njen priklop, zato 
vas vabimo k oddaji ponudbe. Kapaciteta toplotne črpalke je 
cca 50 kW. Podrobnejše podatke za oblikovanje 
ponudbe bomo posredovali vsem, ki nam bodo svoj 
interes sporočili do 17.2.2014 na tel. 04 50 60 200 ali po 
e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net. Dodatne informacije dobite na 
tel.: 041 667 678. 
 
 
Seminar: POSEBNOSTI DAVČNEGA OBRAČUNA ZA 
PODJETNIKE (četrtek, 6.3., ob 17. uri) 
 
Vabljeni na seminar o posebnostih davčnega obračuna za 
podjetnike (tudi druge zasebnike), na katerem bomo 
predstavili posebna pravila pri pripravi davčnega obračuna za 
te zavezance. Upoštevane bodo tudi spremembe na tem 
področju in tudi najnovejša praksa v zvezi s pripravo davčnega 
obračun za podjetnike. 
 
Seminar bo potekal v četrtek, 6. marca, ob 17. uri v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Obravnavana bodo vprašanja v zvezi z naslednjimi temami: 
− kako ugotavljajo davčno osnovo samostojni podjetniki 
− kako obravnavati vnose sredstev pri podjetniku in pa tudi 

njihove prenose v gospodinjstvo 
− opredelitev povezanih oseb in upoštevanje določil o 

transfernih cenah  

− posebnosti obdavčitve prihodkov iz kapitalskih naložb pri 
podjetniku 

− kaj narediti s stroški poslovnega prostora, če ta ni v 
poslovnih knjigah (obratovalni stroški, stroški vzdrževanja) 

− vlaganja v poslovni prostor, ki je del skupnega premoženja 
− davčno nepriznani odhodki pri podjetniku 
− delno davčno priznani odhodki pri podjetniku (prehrana za 

podjetnika, prevoz na delo, službena potovanja…) 
− koriščenje davčne izgube pri podjetniku 
− posebnosti pri uveljavljanju davčne olajšave pri podjetniku 

(olajšava za investiranje, ostalo) 
− doplačilo davka od dohodkov iz dejavnosti in preplačila 
Odgovorili bomo še na nekatera druga vprašanja, povezana s 
pripravo letnega davčnega obračuna. Sproti vas bomo 
opozarjali na najpogostejše napake in vprašanja v povezavi z 
davčnim obračunom za samostojnega podjetnika.  Seminar bo 
voden z upoštevanjem novega obrazca. Predstavili bomo tudi 
posebnosti davčnega obračuna za podjetnike, ki ugotavljajo 
davčnega obračuna s pomočjo normiranih odhodkov. 
 
Predavala bo dr. Mateja Drobež Tomšič, davčna svetovalka,  
sodna izvedenka za ekonomijo – davke. 
Udeleženci nam lahko predhodno pred izvedbo seminarja 
pošljejo vprašanja s področja davčnega obračuna za 
podjetnike z namenom, da bodo odgovori na ta vprašanja  
vključena v samo izvajanje predavanja. Vprašanja pričakujemo 
najkasneje do 3. marca po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net. 
 
Polna cena za udeležbo znaša 50 EUR/osebo+ DDV. 
Udeležba je za 2 osebi iz iste obratovalnice, ki je član 
naše zbornice in ima poravnano članarino, brezplačna! 
Vsaka nadaljnja oseba iz iste obratovalnice plača kotizacijo v 
višini 50 EUR/osebo+DDV.  
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 3.3.2014. 
 
Interaktivna delavnica: SAMOZAVESTNA ŽENSKA 
PODOBA V POSLOVNEM SVETU (četrtek, 13.3., ob 10. 
uri) 
 
Ljudje smo predvsem vizualna bitja. Zaradi čedalje hitrejšega 
življenjskega ritma smo se še dodatno izurili v zaznavanju in 
vrednotenju podob. Zavestno ali podzavestno se prav vsi med 
seboj ocenjujemo na podlagi signalov, ki jih pošiljamo z 
oblačili, urejenostjo, dodatki, vonjem, govorico telesa, barvo 
glasu, primernim obnašanjem.  Zato je dobro, da naša podoba 
ni slučajna ampak premišljena in da je odsev naših pozitivnih 
osebnostnih lastnosti. Primerna podoba lahko izboljša našo 
vsakodnevno komunikacijo, vpliva na uspeh posameznika in 
pomaga pri uresničitvi osebnih ciljev in ciljev podjetja. 
 
V mesecu marcu, ki naj bi bil posvečen predvsem ženskam, 
vas vabimo na interaktivno delavnico z naslovom: 
»SAMOZAVESTNA ŽENSKA PODOBA V POSLOVNEM 
SVETU«, ki bo potekala v četrtek, 13. marca 2014, od 10. 
do 13. ure v naši veliki predavalnici, Spodnji trg 2a. 
Spoznali boste: 
� kako lahko vaša podoba govori o uspehu (govorica barv, 

oblačil in dodatkov) 
� kako oblikovati sproščeno poslovno podobo za vaš način 

življenja in dela 
� kako svojo podobo prilagajati različnim poslovnim 

priložnostim 
� primerna in neprimerna oblačila za vaše poslovno okolje 
� osnove osebne urejenosti 
� osnove bontona in mimike telesa 
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Delavnico bo izvajala Lea Pisani, avtorica knjižne uspešnice – 
prvega slovenskega priročnika o obleki, Obleka – kaj, kdaj, 
kako, v kateri je oblikovala merila za izbiro primernih oblačil za 
vse življenjske priložnosti. Izobražuje in svetuje v Sloveniji, 
Italiji in Avstriji.  
 
Strošek za udeležbo znaša: 
- za člane zbornice s poravnano članarino: udeležba je 

BREZPLAČNA 
- za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 

so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj: udeležba 
je BREZPLAČNA, saj se stroški v celoti krijejo iz prejetih 
sredstev Sklada, 

- za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
Prijave sprejema strokovna služba OOZ Škofja Loka na  telefon 
04 50 60 200 ali po e-pošti ooz.sk.loka@siol.net najkasneje do 
10.3.2014 oziroma zasedbe prostih mest, saj je število 
udeleženk na delavnici omejeno!  
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po programu za 
leto 2014!) 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo 
opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije.  
Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako 
leto v trajanju najmanj 7 ur. Prvo petletno obdobje se bo 
zaključilo v mesecu septembru 2014, zato morate do 
takrat opraviti vsa potrebna izobraževanja. 
 
V sodelovanju z OZS bomo pripravili 5. sklop (po programu 
usposabljanja iz leta 2014) v soboto, 8. marca 2014, s 
pričetkom ob 9. uri do predvidoma 15. ure v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
V sklopu tega usposabljanja bodo med drugim predstavljene 
tudi novosti Zakona o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, 
ki je pričel veljati z 11.1.2014. 
Strošek usposabljanja znaša: 
- za člane zbornice s poravnano članarino: 21 EUR/osebo 

(vključen DDV),  
- za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 

so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, je 
udeležba BREZPLAČNA, saj se stroški v celoti krijejo iz 
prejetih sredstev Sklada, 

- za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
Prijave sprejema strokovna služba OOZ Škofja Loka na  telefon 
04 50 60 200 ali po e-pošti ooz.sk.loka@siol.net. Število 
udeležencev je omejeno! Prijave do: 28.2.2014. 
 
POZOR! 
Glede na to, da se v mesecu septembru 2014 izteče prvo 5-
letno obdobje, preverite v svoji evidenci, katere sklope 
izobraževanj ste doslej že opravili. V kolikor vam manjka 
udeležba na katerem od sklopov, to čim prej sporočite 
strokovni službi naše zbornice! V primeru zadostnega 
števila prijavljenih za posamezni sklop, bomo izobraževanja 
poskušali organizirati v Škofji Loki! 
 
TEČAJI TUJIH JEZIKOV – začenjamo z novim sklopom 
30-urnih tečajev! 
 
Zanje tujih jezikov je postalo že nuja, ne več samo prednost, 
zato vas vabimo, da se priključite skupinam, ki bodo začele s 

sklopi novih 30-urnih tečajev angleškega in nemškega jezika. 
Tečaje organiziramo v sodelovanju s podjetjem Mekon Loka 
d.o.o., potekajo pa v 3. nadstropju poslovne hiše na 
Kapucinskem trgu 8. Pridružite se lahko: 
− tečaju nemškega jezika (1. stopnja): skupina je 

zaključila s 30-urnim tečajem, ki pa bi ga želela 
nadaljevati. Tečaj poteka vsak torek od 19. do 21. ure  

− tečaju nemškega jezika (2. stopnja): skupina bi 
želela nadaljevati z novim sklopom 30-ih ur. Tečaj poteka 
vsako sredo od 19. do 21. ure  

− tečaju angleškega jezika, na katerem boste lahko 
obnovili v preteklosti že pridobljeno znanje. Tečaj poteka 
vsak torek od 19. do 21. ure. 

Cena posameznega 30-urnega tečaja znaša: 
− ob sofinanciranju s strani naše zbornice za člane s 

poravnano članarino 90 EUR (z vključenim DDV); 
− za člane, ki nimajo poravnane članarine in osebe, ki niso 

člani zbornice: 125 EUR (z vključenim DDV); 
− za zaposlene delavce pri samostojnih podjetnikih ter v 

podjetjih, ki so v preteklosti plačevala prispevek za 
izobraževanje zaposlenih, je udeležba brezplačna, saj se 
stroški za njihovo udeležbo V CELOTI krijejo iz sredstev, 
pridobljenih s strani Sklada za izobraževanje delavcev pri 
s.p. Gorenjske.   

Pokličite nas za dodatne informacije! 
  
Delavnica: S SAMOZAVESTJO DO USPEHA (torek, 11.3., 
ob 13. uri) 
 
Ob prazniku žena, vas Razvojna agencija Sora vabi, da se jim v 
okviru spodbujanja ženskega podjetništva pridružite na 
delavnici »S samozavestjo do uspeha«. Na delavnici, ki jo 
bo vodila ga. mag. Tadeja Trojar Jan, boste spoznale kateri 
so vaši največji viri moči, kako jih uporabljate, kako pridobiti 
samospoštovanje in izboljšati samopodobo. Preko praktičnih 
vaj se boste naučili tudi kako spodbuditi pozitivno mišljenje.   
 
Delavnica bo potekala v torek, 11. marca 2014, ob 13. uri 
v veliki sejni sobi na Upravni enoti Škofja Loka, Poljanska c. 2.  
Delavnica je finančno podprta s strani občin Škofja Loka, 
Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri, zato je za udeleženke 
brezplačna. Prijave in dodatne informacije dobite na Razvojni 
agenciji Sora, www.ra-sora.si ali na tel. št.: 04 50 60 223 oz. 
e-pošti: julija.primozic@ra-sora.si. Dekleta, žene, podjetnice! 
Naredite nekaj zase in se udeležite delavnice! 
 
4. LJUBLJANSKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM (LOS 
2014) (Ljubljana, 7.-10.5.2014) 
 
Obveščamo vas, da je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
(OZS) pričela s pripravami na 4. Ljubljanski obrtno-podjetniški 
sejem (LOS 2014), ki bo pod sloganom NA SEJEM V 
LJUBLJANO! potekal od 7. do 10. maja 2014 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Tudi tokrat bo zbornica  članom 
omogočila promocijske cene sejemskega nastopa. LOS 2014 
bo odlična naložba za vse obrtnike in podjetnike, saj 
predstavlja pomemben promocijski dogodek s pomočjo 
katerega boste lahko povečali svojo prepoznavnost ter prodajo 
proizvodov in storitev. 
Razpisno gradivo in podrobne informacije lahko dobite na 
zbornici v Škofji Loki ter na spletni strani www.sejemlos.si. 
 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA 
SEJMU LOS! Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših 
članov na Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu (LOS 
2014). K  razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, 
ki potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine.  OOZ 



  

 
4 

Škofja Loka bo na sejmu krila stroške najema in osnovne 
ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, podest,…) 
pa krije vsak razstavljavec sam. Na sejmu bo dovoljena tudi 
prodaja.  

Skupinsko razstavljanje bomo organizirali le v primeru 
zadostnega števila interesentov! Prijave sprejemamo na tel. 04 
50 60-200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net do 14.2.2014! 

 
DAVČNO PODROČJE 
 
KRATKOTRAJNO DELO IN PLAČEVANJE PRISPEVKA ZA 
PIZ 
 
V zadnjem tednu so svetovalci na OZS prejeli kar nekaj 
vprašanj na temo ali se za osebe, ki na podlagi Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno opravljajo 
brezplačno kratkotrajno delo, plačuje tudi pavšalni prispevek 
za PIZ! V nadaljevanju navajamo odgovor ZPIZ-a, ki potrjuje 
ugotovitve svetovalcev OZS, da se iz naslova opravljanja 
kratkotrajnega dela ožjih družinskih članov pavšalni prispevki v 
višini 6,45 € ne plačujejo, ampak se še naprej plačujejo le 
pavšalni prispevki za zdravstvo: 
 
»Na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ste se 
obrnili z vprašanjem ali se za osebe, ki na podlagi Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno opravljajo 
brezplačno kratkotrajno delo, plačuje tudi pavšalni prispevek 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Posebni primeri zavarovanja so tisti, po katerih so osebe na 
podlagi različnih statusov zavarovane le za primer invalidnosti 
in smrti, ki nastane zaradi poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni zaradi opravljanja dela ali dejavnosti v okviru teh 
statusov. Obdobje takšnega zavarovanja se ne upošteva v 
pokojninsko dobo. 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni 
list RS, št. 12/07, 29/10 in 57/12) opredeljuje kratkotrajno delo 
v 12.a členu. Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno 
opravljanje dela v mikro družbi, zasebnem zavodu ali pri 
podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec 
podjetnika ali lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe 
oziroma zasebnega zavoda ali oseba, s katero je v sorodu v 
ravni vrsti do prvega kolena, in traja največ 40 ur mesečno. 
ZPIZ-2 (Uradni list RS 96/12 in 39/13) posebne primere 
zavarovanja ureja v 20. členu. Namen posebnih primerov 
zavarovanja je zavarovanje za tveganja invalidnosti in smrti, ki 
sta  posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in bi se 
osebam, ki to delo opravljajo lahko pripetile pri opravljanju 
tega dela. ZPIZ-2 v 20. členu taksativno našteva situacije, ko 
so osebe obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je 
posledica poškodbe pri delu. 
Navedena določba ne določa, da bi bile za invalidnost in smrt, 
ki je posledica poškodbe pri delu obvezno zavarovane tudi 
osebe, ki v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno opravljajo kratkotrajno delo, zato tem 
osebam ni potrebno plačevati prispevka za posebne primere 
zavarovanja.« 
 
POROČANJE DURS-u: NOVO V LETU 2014 
 
Glede na spremembe, je po 1. 1. 2014 ob izplačilu/povračilu 
potnih stroškov, ki jih podjetje izplačuje svojim zaposlenim (ali 
poslovodnim osebam), potrebno DURS obveščati (obrazci REK) 
o izplačanih zneskih. 
Seveda je najbolj ekonomično, če se stroški zaposlenim 
povrnejo hkrati z izplačilom plače, saj je v tem primeru 
enkratno poročanje za vse izplačane prejemke na isti dan, v 
nasprotnem primeru mora izplačevalec ločeno poročati plače 
ter naknadno ob izplačilih še druge prejemke iz naslova 
delovnega razmerja (mesečno). 

Izplačevalci morate biti pozorni tudi na izplačila 
bonitet/najemnin ter ostalih dohodkov iz delovnega razmerja - 
mesečno je namreč potrebno poročati (obrazci REK) tudi o: 
− drugih dohodkih z delovnega razmerja (prehrana, prevoz, 

odpravnine, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejne 
nagrade, solidarnostne pomoči, premije prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja), 

− bonitetah (npr. uporaba službenega vozila - reg. št. vozila, 
naziv, nastanitev, zavarovalne premije ipd.), 

− vzdrževanih družinskih članih (za katere se uveljavlja 
davčna olajšava), 

− podatki o najeti nepremičnini (če podjetje plačuje 
najemnino fizični osebi): 
→ za zemljišče šifro katastrske občine in številko parcele 
→ za stavbo katastrsko občino in številko stavbe 
→ za del stavbe šifro katastrske občine, številko stavbe 

in številko dela stavbe. 
 
OD 1. JANUARJA TUDI NOVOSTI PRI DAVČNEM 
INŠPEKCIJSKEM NADZORU IN VIŠJE GLOBE (vir: 
http://www.findinfo.si/, avtor: mag. Mojca Kunšek) 
 
S 1.1.2014 je začela veljati novela Zakona o davčnem 
postopku (ZDavP-2G), ki je poleg sprememb pri obdavčitvi 
nenapovedanih dohodkov posameznikov, prinesla tudi novosti 
pri izvajanju davčnega inšpekcijskega nadzora in ravnanjem z 
zarubljenimi premičninami. 
 
V skladu s spremembo 139. člena Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2) in s ciljem pospešitve izvedbe davčnega 
inšpekcijskega nadzora namreč davčnemu organu odslej ne 
bo več treba opraviti sklepnega pogovora z 
zavezancem za davek. Ne glede na to, pa bo moral davčni 
organ še vedno zavezancu za davek zagotoviti informacije o 
pomembnih dejstvih in dokazih, ugotovljenih v inšpekcijskem 
nadzoru in ga pred sestavo zapisnika opozoriti na sporna 
dejstva, ki vplivajo na obdavčenje, pravne posledice ugotovitev 
davčnega inšpekcijskega nadzora in davčne učinke teh 
ugotovitev. 
 
Zavezanec za davek bo lahko v pripombah k zapisniku 
o davčnem inšpekcijskem nadzoru predlagal nova 
dejstva in dokaze, vendar pa bo moral obrazložiti, 
zakaj jih ni navedel že pred izdajo zapisnika, saj se bodo 
nova dejstva in dokazi lahko upoštevali le, če so obstajali že 
pred izdajo zapisnika in jih zavezanec za davek upravičeno ni 
mogel navajati in predložiti pred izdajo zapisnika. 
Davčni organ je namreč pri svojem delu ugotavljal, da so 
zavezanci za davek v postopku davčnega inšpekcijskega 
nadzora pogosto predlagali listine in druge dokaze šele v 
postopku dajanja pripomb na zapisnik in ne v postopku pred 
izdajo zapisnika ter s takšnim ravnanjem davčni inšpekcijski 
nadzor zavlačevali. 
Določbe novele ZDavP-2G sledijo določbam 237. člena Zakona 
o upravnem postopku (ZUP), po katerem ima davčni zavezanec 
pravico izpodbijati odločbo s pritožbo, če mu ni bila dana 
možnost udeležbe ali če mu ni bila dana možnost, da se izjavi 
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. 
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Upoštevajoč navedeno, po presoji zakonodajalca, predlagani 
spremembi v davčnem inšpekcijskem nadzoru, namreč ne 
bosta vplivali na pravno varnost zavezanca za davek. 
 
Spremembo prinaša tudi 148. člen ZDavP-2, ki določa, da se 
odslej lahko davek izterja tudi iz premoženja povezanih 
oseb, ki so to premoženje neodplačno oz. po nižji ceni 
od tržne pridobile od dolžnika v letu oz. po letu, ko je 
davčna obveznost nastala. Prav tako pa se davek lahko 
izterja tudi od druge osebe, na katero je bila prenesena 
dejavnosti dolžnika izven statusnega preoblikovanja, če obstaja 
sum izognitve plačila davka. 
Pri tem se za povezane osebe štejejo osebe, ki so kot 
povezane opredeljene v Zakonu o davku od dohodkov pravnih 
oseb (ZDDPO-2) oz. Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), torej če 
ima pravna ali fizična oseba neposredno ali posredno v lasti 
najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, 
upravljanju ali nadzoru oz. glasovalnih pravic ali če gre za 
obvladovanje na podlagi pogodbe na način, ki se razlikuje od 
razmerij med povezanimi osebami. 
Velja opozoriti, da se pravni posel dolžnika, ki je odtujil 
premoženje z namenom izognitve plačila davka lahko izpodbija 
pred sodiščem v skladu z določbami Obligacijskega zakonika 
(OZ) in sicer v dveh letih, če gre za odplačni pravni posel in v 
petih letih, če gre za neodplačni pravni posel. 
 
Novost je tudi možnost prodaje zarubljenih premičnin z 
zbiranjem ponudb, h kateremu lahko pristopi davčni organ, 
če presodi, da bo tako z najmanjšimi stroški prodal zarubljeno 
blago. V skladu z določbami 201. člena ZDavP-2 lahko 

ponudniki pristopijo k oddaji ponudbe šele potem, ko plačajo 
varščino ali predložijo ustrezen instrument zavarovanja, ki 
znaša 10% ocenjene vrednosti zarubljenih premičnin in ne 
manj kot 40 evrov, pri čemer pa se varščina všteva v kupnino, 
neizbranim ponudnikom pa se varščina vrne najpozneje v 5 
dneh po prejemu obvestila o izidu zbiranja ponudb. 
 
Novela prinaša tudi enormno višje kazni za posebej hude 
davčne prekrške. V skladu s 395. členom davčni zavezanec 
lahko kaznovan s plačilom globe od 400 do 15.000 evrov, če: 
− bo v davčni napovedi ali obračunu davka navedel 

neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke; 
− bo v nasprotju z zakonom razkril podatke, ki so davčna 

tajnost ali omogočil dostop do njih tretjim osebam; 
− davčnemu organu ne bo posredoval podatkov ali 

dokumentacije, s katero razpolaga; 
− na poziv davčnega organa ne bo predložil prijave 

premoženja ali ga ne bo predložil na predpisan način in z 
verodostojnimi podatki; 

− davčnemu organu ne bo predložil dokumentacije in dal 
pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali če bo 
oviral davčni nadzor; 

− ne bo predložil obračuna prispevkov za socialno varnost, 
na predpisan način oziroma v predpisanih rokih ali če bo v 
obračunu prispevkov za socialno varnost navedel 
neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke; 

− ne bo predložil davčnega obračuna oziroma na predpisan 
način, v predpisanih rokih oziroma v davčnem obračunu 
navedel neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke.

 
AKTUALNO IZ OZS 
  
SISTEM JAVNEGA NAROČANJA V SLOVENIJI JE 
POLIGON ZA KORUPCIJO IN ZLORABE 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) ugotavlja, da je 
sistem javnih naročil v Sloveniji kljub delnim zakonskim 
popravkom še vedno poligon za zlorabe, korupcijo, 
nezakonita dogovarjanja in prirejanja ponudb. OZS je 
zato Ministrstvu za Finance posredovala svoje pripombe na 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 
naročanju. Po prepričanju OZS je treba sistem javnega 
naročanja korenito spremeniti, in sicer: 
1.  Zagotoviti dostopnost javnih naročil tudi 
manjšim gospodarskim subjektom 
Mala podjetja se velikokrat zaradi nepotrebnih rigoroznih 
pogojev, neizpolnjevanja zahtevanih referenc, omejitev in 
administrativnih postopkov težko prijavljajo na javne razpise. 
Javni naročniki postavljajo povsem nesprejemljive kriterije, ki 
jih mora izpolnjevati izvajalec glede garancij, kreditne 
sposobnosti, obsega proizvodnje ter letne realizacije 
ponudnika, kar je pogosto namenjeno prav temu, da manjšim 
podjetjem onemogočijo sodelovanje na javnih razpisih. Tako 
mala podjetja največkrat niso izbrani ponudniki pri javnih 
naročilih, temveč nastopajo zgolj kot podizvajalec.  
2. Zakonsko zagotoviti plačilo podizvajalcem 
Zakonsko je potrebno zagotoviti plačila vsem podizvajalcem v 
verigi. Obstoječa zakonska določila namreč zagotavljajo 
direktno plačilo samo prvemu podizvajalcu v verigi. Pravočasna 
plačila vsem morebitnim ostalim podizvajalcem v verigi pa so 
še vedno prepuščena odločitvi njihovih neposrednih naročnikov 
- izvajalcem, ki so v verigi pred njimi, kar velikokrat pomeni, da 
za kvalitetno in pravočasno opravljena dela ne dobijo plačil. 
Zaradi vsega tega so manjši obrtniki v najslabšem položaju. Ti 

so pogosto vezani na enega ali dva večja izvajalca, kar je zanje 
v primeru neplačila pogubno.  
3. Zagotoviti gospodarno ravnanje 
Številne težave pri javnem naročanju izvirajo iz hitro in slabo 
pripravljene razpisne dokumentacije. Naročniki bi morali biti 
bolj usposobljeni za pripravo investicijske in razpisne 
dokumentacije ter prevzeti odgovornost za izvajanje 
ustreznega nadzora pri javnih naročilih. Visoka skrbnost 
naročnikov in gospodarno ravnanje pri izvajanju svojih nalog 
ter etične vrline vseh deležnikov v javnem naročanju bi morali 
postati temeljni postulati. 
4. Odprava kriterija najnižje cene  
Javno naročilo bi moralo temeljiti na institutu »najnižje realne 
cene« oz. najugodnejše ponudbe in ne najnižje cene, s čimer 
bi se zagotovila izbira kvalitetnega izvajalca. Na podlagi 
instituta »najnižja realna cena« bi bil naročnik zavezan za vsa 
javna naročila izdelati predhodno realno oceno vrednosti 
predvidenih del. Na ta način bi lahko prišli do izločanja 
nerealno nizkih ponudb, ki niso v skladu s strokovnim in 
kvalitetnim pristopom k izvedbi del ter povzročajo škodo tako 
naročnikom kot tudi izvajalcem. 
5. Odprava nesorazmernih finančnih zavarovanj 
Problem malih ponudnikov so tudi zahteve po nesorazmernih 
finančnih zavarovanjih oziroma njihovo multipliciranje v okviru 
enega javnega naročila, kar je pogosto težko zagotoviti. 
6. Garancija za plačilo 
Naročniki bi se morali zavezati, da za zavarovanja plačil 
izbranim ponudnikom izdajo garancije za plačilo izvedenih del. 
Obstoječi sistem javnih naročil in obstoječa gospodarska 
situacija ne omogočata, da bi izbrani izvajalec lahko plačilo 
terjal od naročnika. Biti javni naročnik pa še ne pomeni 
jamstva, da so reden plačnik izbranim izvajalcem. Zato je 
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potrebno zagotoviti, da bodo tudi javni naročniki upoštevali 30-
dnevne plačilne roke. 
 
V SVETU ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO JE PROSTOR ZA 
VSE, KI DELUJEJO V KORIST MALEGA GOSPODARSTVA 
 
Obrtno-podjetniška zbornice Slovenije (OZS) je konec februarja 
Vladi RS predlagala ustanovitev Sveta za obrt in 
podjetništvo, ki bi deloval v korist malega 
gospodarstva. OZS odgovarja na očitke in nekatere 
nepravilne informacije Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v 
zvezi z ustanovitvijo Sveta: 
1. Največja reprezentativna prostovoljna gospodarska 
zbornica je Obrtno-podjetniška zbornica in ne GZS.  
2. OZS zastopa izključno interese obrtnikov in malih ter 
mikro podjetij, medtem ko GZS zastopa tudi interese velikih 
gospodarskih subjektov. Interesi velikih in malih pa so pogosto 
v diametralnem nasprotju.  
3. OZS si ne želi monopola, ampak učinkoviteje delovati 
v korist malega gospodarstva. Resorni ministri so imeli v 
preteklosti večinoma posluh za veliko gospodarstvo, medtem 
ko je bilo malo gospodarstvo po krivici zapostavljeno. Prav 
malo gospodarstvo namreč predstavlja 99 odstotkov celotnega 
gospodarstva v Sloveniji in zaposluje 230 tisoč oseb. 

4. Aktivnosti GZS v preteklosti so jasen pokazatelj, da 
slednja zastopa zlasti interese velikih gospodarskih 
subjektov, ki so v nasprotju z interesi obrtnikov in malih 
podjetnikov. V OZS navajajo zgolj nekaj primerov, ki kažejo na 
delovanje GZS v korist velikim in v škodo malim: GZS je sprva 
predlagala 0,75-odstotno obdavčitev poslovnih in industrijskih 
nepremičnin pri zakonu o davku na nepremičnine, pri 
insolvenčni zakonodaji je »povozila«  male upnike, vneto je 
zagovarjala uvedbo davčnih blagajn, ki bi pomenile dodaten 
strošek za obrtnike in male podjetnike, pripravila je strategijo 
pametne specializacije, kjer ni zajetih malih in mikro podjetij 
itd. OZS se ob tem sprašuje, zakaj ob večinskem članstvu iz 
malega gospodarstva v GZS večinoma prevlada interes 
velikega gospodarstva. 
5. OZS meni, da bi probleme obrtnikov in malih ter mikro 
podjetij reševali učinkoviteje, če bi imeli Svet za obrt in 
podjetništvo, ki bi deloval v sklopu MGRT. Z namenom 
pomagati malemu gospodarstvu OZS vsako leto pripravi 
Zahteve slovenske obrti in podjetništva, ki vsebujejo konkretne 
rešitve za izhod iz krize. Problem je po mnenju OZS v tem, da 
so zahteve minimalno upoštevane ali sploh niso.  
6. OZS obenem sporoča, da je vselej pripravljena 
sodelovati z vsemi, tudi z GZS, če bo ta resnično delovala v 
korist malega gospodarstva.  
 

 

OBVESTILA SEKCIJ 
 
SESTANEK ŠPORTNE SEKCIJE (sreda, 12.2., ob 17. uri) 
 
Vse člane zbornice, ki se ukvarjajo s športom in želijo 
sodelovati pri oblikovanju programa Športne sekcije pri OOZ 
Škofja Loka vabimo na sestanek, ki bo v sredo, 12. februarja 
2014, ob 17. uri v mali sejni sobi naše zbornice, Spodnji trg 2.  
Na sestanku bomo razpravljali o programu dela sekcije v 
letošnjem letu! Vabljeni! 
 
ZA GOSTINCE IN ŽIVILCE 
 
Od 1. januarja 2006 morajo vsi nosilci živilske dejavnosti v 
državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 
6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno 
registrirati svoj živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli 
aktivnosti z živili. Sistem registracije je potreben da se zagotovi 
sledljivost in olajša izvajanje učinkovitega uradnega nadzora.  
Od 1.1.2014 dalje je začela veljati sprememba pristojnosti za 
uradni nadzor na področju varnosti živil v gostinski dejavnosti. 
Tako registracijo živilskega obrata gostinci ne opravljajo več pri 
Zdravstvenem inšpektoratu RS, ampak pri Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje (MKO). Enako velja za spremembo 
podatkov! Vse informacije najdete na spletni strani Uprave RS 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri MKO 
(http://www.uvhvvr.gov.si/). 
Nosilec živilske dejavnosti je dolžan posredovati Upravi 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin oziroma Zdravstvenemu inšpektoratu Republike 
Slovenije (ZIRS) vlogo za registracijo obrata najmanj 15 dni 
pred pričetkom obratovanja obrata. Če je prišlo do 
spremembe v živilskem obratu, pa se ta sprememba 
nanaša na katerikoli podatek, kot je že bil posredovan  v okviru 
registracije, je nosilec živilske dejavnosti dolžan na enak način, 
kot je predpisan za registracijo obrata, podatke posredovati 
najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe. 
Registrirati se morajo  nosilci živilske dejavnosti (pravne osebe, 
samostojni podjetniki in fizične osebe), če opravljajo katero 
koli od naslednjih dejavnosti: 

− uvoz/izvoz, proizvodnja, predelava, izdelava, priprava, 
obdelava, pakiranje, skladiščenje, prevoz, distribucija, 
dajanje v promet živil neživalskega izvora, 

− prodaja (na drobno, na debelo, na tržnici, na stojnici, 
internetna, po pošti), 

− gostinske dejavnosti (restavracije, gostilne, 
okrepčevalnice, slaščičarne in kavarne, začasni gostinski 
obrati, turistične kmetije, priprava in dostava jedi 
(catering), vključno z obrati, ki strežejo pijače, 

− dejavnosti v institucionalnih obratih prehrane (bolnišnicah, 
šolah, vrtcih, zavodih, in domovih, vključno s prehrano pri 
varstvu otrok), 

− dejavnosti v obratih za prehrano na delu, 
− dejavnosti v povezavi s prehranskimi dopolnili in živili za 

posebne prehranske namene oziroma zdravstvene 
namene. 

  
ZA GOSTINCE  
 
Prejeli smo obvestilo Zdravstvenega inšpektorata RS glede 
meritev v zaprtih terasah gostinskih objektov. Njihovi 
inšpektorji so pri svojem delu namreč opazili, da se pojavlja 
vedno več gostincev, ki želijo kajenje na zaprtih terasah 
objektov, kjer se nahaja gostinska dejavnost, opravičiti z 
meritvami koncentracij nikotina, CO, kadmija in alveolarnega 
prahu. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) 
določa, da je prepovedano kajenje v vseh zaprtih javnih in 
delovnih prostorih.  ZOUTI določa, da se za zaprt javni prostor 
ali delovni prostor šteje prostor, ki ima streho in popolnoma 
zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten.  
ZOUTI ne določa oziroma ne opredeljuje izjem, ki bi 
gostincem dale možnost, da bi dovoljevali kajenje 
oziroma kadili v javnih prostorih, če meritve 
dokazujejo, da vrednosti CO, nikotina, kadmija in 
alveolarnega prahu ne presegajo določenih vrednosti.   
Sodna praksa v zvezi s tem je pokazala, da sodišča omenjenih 
meritev, ker le te niso predvidene z zakonom, ne sprejemajo. 
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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). 
 

 
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 
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. 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! 
 

 

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. 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! 
 
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. 



  

 

 
 

8 

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 820 izvodov 

Prispevki za socialno varnost za samozaposlene (in za zavarovance – družbenike) se plačujejo po starem sistemu (torej od zavarovalne 
osnove, v katero so bili razvrščeni na podlagi dobička v letu 2012, po 209. členu ZPIZ-1), dokler se ti zavezanci ne bodo razvrstili v 
novo zavarovalno osnovo, na podlagi doseženega dobička v letu 2013 (s.p. torej na podlagi predloženega davčnega obračuna dohodka 
iz dejavnosti za leto 2013, družbeniki pa na podlagi prejete odločbe o odmeri dohodnine za leto 2013). 
  
3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: POZOR! 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. Povprečna mesečna plača v RS za november 2013: 
1.617,19 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: 
- za mesec januar 2014 (rok plačila: 15.2.2014) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,17 EUR  
→ prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 4,58 EUR  
- za mesec februar 2014 (rok plačila: 15.3.2014) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,17 EUR 
→ prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (v višini 0,53 % od povp. bruto plače za oktober preteklega leta): 8,09 EUR 
→ mesečni prispevek na podlagi 2.alineje 1. odstavka 55.a člena – ZZVZZ-M (po stopnji 6.36 % od zneska 25 % povprečne bruto 

plače za oktober preteklega leta): 24,27 EUR 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec JANUAR 2014: 

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% 106,14 130,50 195,76 261,02 326,27 391,52 456,77 522,03
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,96 125,36 188,05 250,73 313,41 376,09 438,77 501,46
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,18 5,14 7,71 10,29 12,86 15,43 18,00 20,57
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 192,16 236,27 354,41 472,54 590,68 708,81 826,95 945,08
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 192,16 236,27 354,41 472,54 590,68 708,81 826,95 945,08
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,16 3,88 5,82 7,76 9,70 11,64 13,58 15,52
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,58 1,94 2,91 3,88 4,85 5,82 6,79 7,76
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,58 1,94 2,91 3,88 4,85 5,82 6,79 7,76

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 301,46 370,65 555,99 741,32 926,65 1.111,98 1.297,30 1.482,64

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.910,93 3.396,09Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.617,19  EUR

3.881,241.455,47 1.940,62 2.425,78789,15 970,31

 
 
KRATKA OBVESTILA  
 
PLESNI TEČAJI S PLESNO ŠOLO ART 
Zaplešimo v Škofji Loki. Vabljeni na plesne tečaje, ki jih organizira Plesna šola ART. Učili se boste fokstrot, diskofoks, valček, polko, 
cha-cha-cha. Večkrat slišani izgovor » Ne znam plesati!« tako ne bo več potreben. Redna cena tečaja znaša 55 EUR/osebo, za člane 
OOZ Škofja Loka pa 50 EUR/osebo. Začetni tečaj se bo pričel v ponedeljek, 10.2., ob 20.30 uri v prostorih KS Godešič. Vabljeni tudi na 
tečaj SWING-a. Brezplačna predstavitvena delavnica tega plesa bo prav tako potekala v ponedeljek, 10.2., ob 19. uri v prostorih KS 
Godešič.  Prijave in informacije: www.plesniklub-art.com ali 041 244 244. 
 
RAZPIS ZA LETOVANJE V TERMAH OLIMIA 2014   
OOZ Tržič po ugodni ceni daje v najem generalno prenovljen in opremljen apartma v vasi LIPA.  Apartma je 4-posteljni (spalnica, 
kopalnica, opremljena kuhinja – skupaj cca. 30m2). Nahaja se na odlični lokaciji ob robu gozda in ima lastno teraso. 
Vstopnice za bazene v sklopu term niso vključene v ceno najema, vendar pa so za koristnike apartmaja 10% cenejše. Več na 
http://www.ooz-trzic.si/apartma2013.html 
 
 


