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VABILA 
 

Seminar: DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2014 IN 
AKTUALNE NOVOSTI V LETU 2015  (sreda, 11.2., ob 16. 
uri) 
 
Vabljeni na seminar, na katerem bomo obravnavali vsebino 
davčnega obračuna za leto 2014 za pravne in fizične osebe ter 
novosti, ki so pričele veljati v letošnjem letu. Seminar  bo 
potekal v sredo, 11. februarja, ob 16. uri v Galeriji 
Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Tematika predavanja obsega naslednje vsebine: 
1) Davčni obračun od dohodka iz dejavnosti za leto 2014: 
− bilanca stanja in izkaz poslovnega uspeha 
− davčno nepriznani in delno priznani stroški 
− davčne olajšave v letu 2014 
2) Novosti pri izdajanju računov v letu 2015 
3) Osebno dopolnilno delo po 1.1.2015 in študentsko delo po 

1.2.2015 
4) Pavšalna obdavčitev v letu 2015 za s.p. in d.o.o.  
 
Predavala bo ga. Karmen Vovk iz podjetja Finia consult 
d.o.o.  
 
Polna cena za udeležbo znaša 50 EUR/osebo (z vključenim 
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 (z vključenim DDV).  Vsi 
udeleženci prejmejo pisno gradivo.  
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/5060200 ali po 
e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 10.2.2015. 
 
Delavnica: OD IDEJE DO POSLOVNEGA MODELA, KI 
DELUJE (sreda, 11.2., ob 17. uri) 
 
V Inkubatorju in Coworking centru želi Razvojna agencija Sora 
vsak mesec pripraviti dogodek na aktualno tematiko, ki vam bo 

koristila v poslovnem procesu. V preteklem mesecu so tako 
pripravili delavnico na temo generiranja poslovnih idej, v 
mesecu februarju pa bodo tako izvedli delavnico z naslovom: 
OD IDEJE DO POSLOVNEGA MODELA, KI DELUJE.  Delavnica 
bo brezplačna, potekala pa bo v sredo, 11. februarja, ob 
17. uri v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 
38, Škofja Loka. 
 
Dokler je predvidevanje posameznika, da ima pravo 
podjetniško idejo, samo predvidevanje, je ta poslovna ideja 
skoraj brez vrednosti. Samo kupci so tisti, ki z nakupom 
potrdijo, da je poslovna ideja uspešna. Vas zanima, na kakšen 
način in po kakšnih metodologijah se lotiti ideje, jo preveriti in 
oblikovati v učinkovit poslovni model? Cilj vsakega start-up 
podjetnika je, da njegovo idejo v najkrajšem času in z nizkimi 
stroški preveri, preden se odloči za ustanovitev podjetja. 
 
Če želite izvedeti več o samem procesu »Od ideje do 
poslovnega modela«, se udeležite delavnice, na kateri bo z 
vami g. Mitja Mikuž, podjetniški svetovalec iz Primorskega 
tehnološkega parka, ki v parku kreira tudi coworking skupnost, 
organizira dogodke in pomaga start up podjetjem oz. 
podjetjem v prvih fazah razvoja. 
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora - 
Lokomotiva, lokomotiva.skofjaloka@gmail.com, tel.: 04 5060-
220 in  jana.sifrar@ra-sora.si  
 
Zbiranje ponudb: GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA NA 
OOZ ŠKOFJA LOKA 
 
Na naši zbornici načrtujemo adaptacijo poslovnega prostora v 
velikosti cca 30 m2. Adaptacija bo zajemala rušenje notranje 
predelne stene iz mavčnih oblog in odstranitev obstoječih 
notranjih vrat v prostoru, odstranitev obstoječega poda, 
polaganje parketa, dobavo in montažo stropnih luči, kitanje in 
beljenje sten, ureditev sanitarij...  V kolikor vas delo 
zanima, nam sporočite svoje podatke in poslali vam 
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bomo natančnejši popis potrebnih del takoj, ko bo 
pripravljen (predvidoma do konca tega meseca).  
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po programu za 
leto 2015!) 
 
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. Začenja se novo 5-letno obdobje. 
V sodelovanju z OZS bomo pripravili 1. sklop - po programu 
usposabljanja iz leta 2015, ki bo potekal v soboto, 18. 
aprila, s pričetkom ob 9. uri do predvidoma 15. ure v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
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 sprejemamo do 
10.4.2015 oz. do zasedbe prostih mest. 
Več o rednem usposabljanju voznikov in dodatna pojasnila, ki 
jih je pripravila OZS, si preberite na spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si (rubrika: Sekcije). 
 
VABILO NA POSVET GORENJSKE REGIJE 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi v sodelovanju z 
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Gorenjske regije 
na posvet, ki bo potekal v ponedeljek, 16. februarja, s 
pričetkom ob 16. uri v prostorih OOZ Radovljica, Gorenjska 
cesta 20. 
Teme posveta bodo: 
1. Aktivnosti obrtno-podjetniškega zborničnega sistema 

2015. 
2. Sodelovanje OOZ na ravni regij. 
3. Pobude, predlog in vprašanja članov. 
4. Razno. 
Prosimo, da zaradi lažje organizacije dogodka svojo udeležbo 
potrdite na telefon 04/5060-200 ali ooz.sk.loka@siol.net 
najkasneje do petka, 13.2. 
 
ŠKOFJELOŠKI PASIJON – povabilo gostincem k 
sodelovanju 
 
V postnem in velikonočnem času 2015, bo v Škofji Loki, mestu 
pasijona, mogoče ponovno doživeti veličastno predstavo, ki 
prinaša duh nekega drugega časa in čar davnih dni. Pred vami 
se bodo po šestih letih premora spet pomikali prizori in slike 

najstarejše slovenske drame, napisane po svetopisemskih 
zgodbah. 
Pasijonska pisarna vabi gostince, da v času uprizoritev 
Škofjeloškega pasijona sodelujete s kulinarično 
ponudbo pasijonskih jedi. Sekcija gostincev pri OOZ Škofja 
Loka bo za gostince, ki se boste odločili in v pasijonskem času 
v svojih gostilnah in/ali na stojnicah na Cankarjevem trgu v 
Škofji Loki ponujali pasijonske jedi, pripravila tudi kulinarično 
delavnico o pripravi značilnih jedi tistega časa, ki jih boste 
lahko vključili v ponudbo pod naslovom »Okusi iz Sv. pisma«.  
V kolikor vas sodelovanje zanima, nam to sporočite  najkasneje 
do petka, 13. februarja, po telefonu: 04 50 60 200 ali po e-
pošti: ooz.sk.loka@siol.net. 
 
 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA 
SEJMU EOS 2015 IN MOS 2015!  
 
Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših članov na 
Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu (EOS 2015) in 
48. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva (MOS), ki 
bo potekal od 8. do 13. septembra v Celju.  
 
K  razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki 
potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine.   
OOZ Škofja Loka bo na sejmih krila stroške najema in osnovne 
ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, podest,…) 
pa krije vsak razstavljavec sam.  
Skupinsko razstavljanje na posameznem sejmu bomo 
organizirali le v primeru zadostnega števila interesentov!  
 
Prijave za oba sejma sprejemamo na tel. 04 50 60-200 ali po 
e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net do 20.3.2015! 
 
 
5. OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM - EOS 2015 (13.-16. 
maj 2015) 
 
Letošnji Obrtno-podjetniški sejem bo potekal pod nazivom EOS 
2015 v času od 13. do 16. maja na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. V naši prestolnici bo predstavil dosežke ter 
inovativne potenciale obrti in podjetništva. Organizatorja sejma 
(Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko 
razstavišče) sta si zadala cilj, da po štirih letih sejmu dodata 
nove dimenzije – želita ga tako konceptualno kot tudi 
vsebinsko obogatiti in ga odpreti v tujino ter tako uresničiti 
osnovni cilj sejma: pomagati slovenskim obrtnikom in 
podjetnikom pri prodoru na tuje trge ter jih povezati z novimi 
kupci na domačem trgu. 
 
Letos so pripravili še nižje cene razstavnih prostorov ter 
posebne ugodnosti za zgodnje prijavitelje, za razstavljavce 
preteklih let in seveda predvsem za imetnike kartice Mozaik 
podjetnih. Več informacij najdete na spletni strani 
http://www.sejemeos.si. Zadnji rok za prijavo je 7. april 2015! 

 
AKTUALNO 
 
VEZANE KNJIGE RAČUNOV ZAMENJUJEJO 
PARAGONSKE BLOKE 
 
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davčnem postopku so v soboto, 31. januarja dosedanje 

paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki 
jih izdajajo pooblaščene organizacije. 
Od 31. januarja 2015 dalje lahko davčni zavezanci evidentirajo 
gotovinski promet le še s takšnimi elektronskimi blagajnami, ki 
omogočajo brisanje, dodajanje ali popravljanje evidentiranega 
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prometa le na podlagi sledljivosti teh sprememb (revizijska 
sled).  
Še vedno lahko manjši davčni zavezanci izdajate ročno izpisane 
račune, vendar ne več na tako imenovanih paragonskih blokih, 
ampak le na predpisanih in prednatisnjenih obrazcih iz vezane 
knjige računov.  
Te lahko kupite pri pooblaščenih prodajalcih, eden od 
založnikov pa je tudi OZS, zato bo možno vezane knjige 
računov kupovati tudi na naši zbornici v Škofji Loki. Cena bo za 
člane zbornice nižja, kot je na trgu, in sicer bo znašala 4 
EUR/knjigo (z vključenim DDV). Prosimo, da nas za naročilo 
predhodno pokličete, saj knjig na terenu primanjkuje.  
Vezane knjige računov je pred začetkom uporabe treba potrditi 
preko sistema eDavki pri Finančni upravi Republike Slovenije.  
 
 
KAKO PRAVILNO NAPOTITI DELAVCA NA DELO V 
TUJINO 
 
Pri napotitvi delavca na delo v tujino se dejansko šteje, da je 
delavec spremenil kraj svojega bivališča. 
Finančna uprava (Furs) med nadzori v podjetjih preverja tudi 
pravilnost uveljavljanja stroškov delavcev v zvezi z delom v 
tujini. Preverjajo torej, ali pravilno obračunavate stroške tistim 
delavcem, ki so začasno ali trajno na delu v tujini. 
Furs opravlja inšpekcijski nadzor nad obračunavanjem stroškov 
dela za tiste delavce, ki izvajajo trajna dela zunaj sedeža svoje 
družbe. V okviru rednih nadzorov preverjajo tudi pravilnost 
uveljavljanja stroškov v zvezi z delom v tujini v skladu s 45. 
členom Zakona o dohodnini. Ta namreč določa, da zavezanec, 
ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, lahko 
uveljavlja znižanje davčne osnove za stroške prehrane med 
delom in stroške prevoza na delo in z dela glede na dejansko 
navzočnost na delovnem mestu v tujini. 
 
Razlika med službeno potjo in napotitvijo na delo v 
tujino 
1. Službena pot - načeloma ne sme trajati dlje kot tri mesece, 
podprta mora biti s potnimi nalogi, delavec pa je upravičen do 
povračila stroškov na službeni poti (torej prevoz, dnevnice, 
prenočitve) ter morebitnih dodatkov. 
2. Napotitev na delo v tujino - to pomeni, da je delavec 
spremenil kraj svojega bivališča. Napoteni delavec je kljub - 
včasih tudi večletnemu - delu v drugi državi še vedno zaposlen 
pri matičnem delodajalcu, ki mu tudi izplačuje plačo, takšen 
delavec pa načeloma tudi še ostane vključen v slovenski sistem 
socialnega zavarovanja. Za takšno delo mora delodajalec z 
delavcem skleniti posebno pogodbo o zaposlitvi, za katero 
zakon o delovnih razmerjih (209. člen) predpisuje tudi obvezne 
sestavine, kot so trajanje, prosti dnevi, dopust, plača in valuta, 
v kateri se izplačuje, dodatno zdravstveno zavarovanje… Za 
davčne potrebe se opredelita plača pred napotitvijo in 
povišanje plače zaradi napotitve. Zadnje pa je tudi 
razbremenjeno plačila prispevkov za socialno varnost. 
Delodajalec, ki napoti delavca na delo v tujino, in subjekt, pri 
katerem ta delavec opravlja delo, se ponavadi dogovorita o 
(delni) povrnitvi stroškov ali pa tuji subjekt delavcu 
neposredno zagotavlja določene pravice oziroma ugodnosti, 
kot je avto ali stanovanje. 
 
Pogoji pri napotitvi delavca na delo v tujino 
Če delavca napotite na delo v tujino v katero od držav članic 
EU, morate ob tem izpolnjevati splošne pogoje: 
− sklenjena pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini; 
− delavec mora biti vsaj en mesec pred napotitvijo vključen 

v socialno zavarovanje v Sloveniji; 
− gre za plačano zaposlitev; 

− delovno razmerje traja celotno obdobje napotitve; 
− trajanje napotitve ne presega 24 mesecev, možno pa je 

izredno podaljšanje; 
− skupno trajanje vseh napotitev ne sme preseči pet let; 
− ne gre za zamenjavo druge, že napotene osebe, ki ji je 

potekla napotitev. 
 
Na kaj bodite pozorni pri napotitvi v tujino 
Delodajalcem, ki nameravajo napotiti delavca v tujino 
priporočajo, naj predhodno preverijo pogoje za napotitev, 
predvsem če gre za delo v tretjih državah, torej zunaj 
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora oziroma 
Švice. Denimo, kako je z delovnim dovoljenjem in dovoljenjem 
za prebivanje, socialnim zavarovanjem, obdavčitvijo. Vsi 
postopki v zvezi z napotitvijo terjajo svoj čas, zato je treba 
tako samo napotitev kot njeno morebitno podaljšanje začeti 
urejati dovolj zgodaj. 
 
Priporočila delodajalcem: 
− določite čas napotitve, a ob tem upoštevajte, da naj 

napotitev ne bi presegala 24 mesecev; 
− z družbo, kamor bo delavec napoten, imejte sklenjen pisni 

dogovor; 
− še pred odhodom delavca uredite rezidentski status; 
− natančno določite vse ugodnosti za delavca - torej kdo 

plača stroške selitve, stanovanja, avtomobila, letalskih 
vozovnic... - in morebitne dodatke, ki mu pripadajo bodisi 
po njegovi pogodbi bodisi po kolektivni pogodbi - pri tem 
upoštevajte, da delavcu pripadajo pravice po tistem pravu, 
ki je zanj ugodnejše; 

− zaradi socialnih prispevkov opredelite plačo pred 
napotitvijo in po njej; 

− določite, ali stara pogodba miruje oziroma kakšni so pogoji 
ali dolžnosti ponudbe drugega primernega delovnega 
mesta ob vrnitvi v domovino. 

 
Pred napotitvijo razrešite tudi naslednja vprašanja: 
− kdo podpisuje potne naloge; 
− kako upravičiti pot domov, da bo to službeni strošek, in ne 

boniteta; 
− kako je glede praznikov in dela prostih dni, če se ti doma 

in v tujini prekrivajo; 
− v katerih primerih in kako pride lahko do (predčasnega) 

prenehanja pogodbe in kakšne so ob tem pravice. 
 
Napotitev v tujino ni enaka zaposlitvi 
Ob tem pa še opozorilo: če gre za zaposlitev v tujini, to ni več 
napotitev delavca, saj se pogodba o zaposlitvi z matičnim 
delodajalcem razdre. 
 
Obdavčitev je odvisna od tega, ali ima delavec status rezidenta 
ali nerezidenta. Da bi se izognili dvojni obdavčitvi, Slovenija 
sklepa tudi sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 
Pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti v državah 
članicah Evropske unije so določena v uredbah (883/2004 in 
987/2009), pri zaposlitvi v tretjih državah, kot sta denimo 
Srbija ali BiH, pa v dvostranskih sporazumih o socialni varnosti. 
 
 
SPREMEMBE V AVSTRIJSKI ZAKONODAJI DELOVNEGA 
IN SOCIALNEGA PRAVA 
 
S 1.1.2015 je prišlo do sprememb v avstrijski zakonodaji 
delovnega in socialnega prava, ki predvideva določene 
pomembne spremembe za podjetja. Spremembe zadevajo tudi 
področje napotitve delojemalcev preko podjetja s sedežem 
znotraj Evropske unije (EU) oziroma znotraj Evropskega 
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gospodarskega prostora (EGP). Navezujejo se na zakon o 
plačilih in boju proti  t.i. socialnem dampingu, kot tudi na 
področje delovnega časa, začasnega zaposlovanja in 
zavarovanja v primeru brezposelnosti. Posebna pravila veljajo 
za storitve na področju montaže. 
Več informacij je dostopnih na spletni povezavi Avstrijske 
gospodarske zbornice (WKO) https://www.wko.at.  
Poleg sprememb so navedeni tudi konkretni primeri in nasveti. 
 
 
RAZPISI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 
 
»DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE 2015« 
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo 
delodajalcem za izvedbo programa »Delovni preizkus za mlade 
2015«. Vanj se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni na 
Zavodu, ki še niso dosegli starosti 30 let. Povabilo je odprto od 
objave do 10.9.2015. Na voljo je 1 mio EUR za vključitev 1.250 
mladih brezposelnih.  
 
»IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA« 
Razpis je namenjen zaposlovanju mladih brezposelnih 
diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev. S pomočjo programa se 
bo zaposlilo 820 mladih. Cilj javnega povabila je, da bodo 
delodajalci iz vse Slovenije, ki bodo prejeli spodbudo v višini 
6.000 EUR, izpopolnjevali mlade na konkretnem delovnem 
mestu.  
Spodbudo za zaposlitev bodo lahko pridobili na javnem 
povabilu izbrani delodajalci, ki bodo za najmanj eno leto 
zaposlili brezposelno osebo, staro do 30 let, višje-terciarno 
izobraženo, ki je hkrati iskalec prve zaposlitve. 
Vključene osebe se bodo pri delodajalcih sistematično 
izpopolnjevale za konkretna delovna mesta, s čimer bodo širile 
in poglabljale že obstoječa znanja, spretnosti oz. kompetence, 
pridobljene v času formalnega izobraževanja, delodajalci pa si 
bodo zagotovili usposobljeno delovno silo in povečali 
konkurenčnost podjetja. Program udejanja cilje Jamstva za 
mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju 
izobraževanja in potreb trga dela. 
Število sofinanciranih zaposlitev je odvisno od števila 
zaposlenih pri delodajalcu, omejeno pa je na največ 5 spodbud 
za zaposlitev. 
 
Več o pogojih prijave, trajanju javnih povabil in drugih 
podrobnosti, je na voljo na spletni strani Zavoda 
(www.ess.gov.si). 
 
 
MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA 
 
Na razpis Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) se lahko 
prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega 
in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.  
 
Mikrokrediti je namenjen MLADIM podjetjem (podjetjem 
mlajšim od 5 let) in podjetjem starejšim od 5 let, za tekoče in 
likvidno poslovanje podjetja. Najkrajša ročnost kredita je 12 
mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij 
na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se 
prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Obrestna mera 
znaša 3,5% fiksno, kar predstavlja izredno ugodno obrestno 
mero. Višina financiranja znaša do 25.000 EUR/podjetje za 

kritje različnih stroškov poslovanja, razen nakupa cestno 
prometnih vozil. Najnižja znesek kredita znaša 5.000 EUR.  
Rok za prijavo je 20.02.2015.  Več informacij dobite na spletni 
strani sklada (www.podjetniskisklad.si) 
 
 
NAJAVA RAZPISOV SPS: 
Poleg mikrokreditov bodo po konceptu »SPS DVOJČEK«, se 
pravi v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, predvidoma 
ponovno konec februarja objavljeni razpisi: 
→ Zagonske in spodbude P2 za lažji zagon novih inovativnih 

podjetij do 54.000 EUR/podjetje, 
→ Semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 

75.000 EUR/podjetje - (SK75) in klasičnega kapitalskega 
vložka v višini 200.000 EUR/podjetje - (SK200), za lažji 
prodor na trg ter hitrejšo globalno rast.    

Ravno tako bo Sklad predvidoma v mesecu marcu 2015 
ponovno razpisal: 
→ Garancije za tehnološko inovativne (P1TIP) ter klasične 

projekte (P1), v okviru katerih bodo po principu preteklih 
let, sledila odpiranja mesečno skozi celo leto - vse do 
porabe sredstev. 

 
 
NOVOSTI IN SPREMEMBE ŠTUDENTSKEGA DELA 
 
Zakonska sprememba na področju študentskega dela s 1. 2. 
2015 uveljavlja načelo »vsako delo šteje«. S spremembo 
zakonskih določil se ne spreminjajo osnovni mehanizmi 
študentskega dela, ti ostajajo enaki. V prihodnje bo študentsko 
delo potekalo preko organizacij oziroma delodajalcev, ki 
posredujejo začasna in občasna dela dijakom in študentom, na 
podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez 
dodatnih administrativnih bremen. 
 
Od 1.2.2015 bodo agencije za posredovanje začasnih in 
občasnih del oz. t.i. študentski servisi, kot zavezanci za plačila 
prispevkov in dajatev pri fakturiranju naročnikom zaračunale: 
100,00 EUR osnova (zaslužek dijaka ali študenta (22,22 ur x 
4,5 EUR = 100,00 EUR) 
16% koncesijska dajatev po ZUJF-C 
2% dodatna koncesijska dajatev po ZDKDPŠ ter socialne 
prispevke: 
8,85% ZPIZ-2 (pokojninsko in invalidsko zavarovanje) 
6,36% ZZVZZ (zdravstveno zavarovanje) 
0,53% ZZVZZ (pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni) 
33,74% skupaj na osnovo, torej 133,74 EUR na računu, s 
posledičnim izplačilom dijaku oz. študentu 84,50 EUR, namreč 
od osnove 100,00 EUR se bo pri izplačilu dijaku ali študentu 
izvedlo odtegljaj plačila prispevkov za 15,5%. 
 
Ne glede na vključitev prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in prispevkov za zdravstveno zavarovanje in 
sorazmerno povečanje stroškov začasnega in občasnega dela 
dijakov in študentov sodi delo dijakov in študentov med 
ugodnejše oblike dela na trgu.  
Za delodajalca bo strošek začasnega in občasnega dela dijakov 
in študentov dejansko nekoliko višji, kot je to predstavljal do 
sedaj, a kljub vsemu primernejši, kadar bo ta potreboval nujno 
in hitro pomoč v svojem podjetju. 
 
Podrobnejše pojasnilo objavljamo na naši spletni strani 
www.ooz-skofjaloka.si 
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OBVESTILA ZA SEKCIJE 
 
ZA LESARJE 
 
Tekoče aktivnosti sekcije  
Informativni dan na Srednji šoli za lesarstvo Škofja Loka bo 
potekal 13. in 14. februarja. 
V pripravi je predstavitev podjetja FALCO (iverne plošče, iveral 
plošče, akril plošče….). 
Pripravljamo program strokovne ekskurzije na Češko, v okviru 
katere se bomo ogledali proizvodnjo stavbnega pohištva. 
V primeru zadostnega števila interesentov, bo organiziran 
skupen ogled sejma LIGNA, ki bo potekal v času od 11.-15. 
maja v Hannovru. 
 
Lesne ostanke lesarji lahko uporabijo za ogrevanje 
Lesarji lesne ostanke, ki nastanejo pri proizvodnji pohištva, 
lahko po novem uporabijo za ogrevanje, in sicer brez 
zamudnih in dragih postopkov pri pridobivanju okoljevarstvenih 
dovoljenj za predelavo odpadkov. S spremembo Uredbe o 
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki lesne 
ostanke iz proizvodnje pohištva ne obravnava več kot 
odpadke, če njihova vsebnost ne preseže predpisanih mejnih 
vrednosti, je vlada ugodila večletni zahtevi Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije (OZS). 
Za spremembo uredbe, ki jo je sprejela vlada, si je OZS 
prizadevala več let. Za uporabo oz. kurjenje ostankov iz 
proizvodnje pohištva v mali kurilni napravi tako ni več potrebno 
okoljevarstveno dovoljenje. To za lesarje pomeni prihranek 
tudi več tisoč evrov na leto, saj se bodo lahko sedaj ogrevali z 
lesnimi ostanki in ne več z dragimi energenti, poleg tega pa 
jim za odvoz lesnih ostankov ne bo treba več plačevati.  
Podrobnejša navodila dobite na sedežu OOZ Škofja Loka. 
 
ZA PREVOZNIKE 
 
Dela v predoru Karavanke 
Obveščamo vas, da bodo izvajalci del v predoru Karavanke na 
avtocesti A2N od 2. februarja dalje opravljali dela za 

nadgraditev prezračevalnega sistema v slovenskem in 
avstrijskem delu, ki jih bodo v celoti zaključili konec marca 
2015. Zaradi del bodo februarja in marca potrebne tako 
polovične kot tudi popolne zapore predora; Na OOZ Škofja 
Loka razpolagamo s terminskim načrtom zapor. 
Dela v zvezi nadgraditvijo prezračevanja so nujna zaradi 
uskladitve predora z direktivo evropskega parlamenta in sveta 
o minimalnih varnostnih zahtevah za predore in zaradi 
povečanja varnosti udeležencev v prometu ob morebitnih 
izrednih dogodkih v predoru. 
 
Na Madžarskem se od 1.1.2015 dalje opravljajo prevozi 
blaga samo z identifikacijsko številko EKAER 
Za prevoze blaga na Madžarsko je od 1.1.2015 uveden 
elektronski sistem za nadzor cestnega prevoza blaga (EKAER). 
Tako mora pošiljatelj ali prejemnik za blago, ki bo prepeljano 
po madžarskih cestah, prevozniku posredovati identifikacijsko 
številko (EKAER številka) za vsak prevoz posebej, ki ga bo 
prejel po vnosu določenih podatkov v sistem. Številka EKAER 
bo veljala 15 dni od datuma izdaje. Praviloma se bo dodelila 
EKAER številka samo za prevoze z vozili nad 3,5 ton skupne 
teže, za katere se plačuje cestnina razen, če gre za prevoz 
nevarnih živil z več kot 200 kg ali neto vrednosti blaga 250.000 
HUF ter v primeru prevozov drugih nevarnih izdelkov z več kot 
500 kg ali neto vrednosti 1.000.000HUF. Če pošiljatelj ali 
prejemnik ne bo izpolnjeval te obveznosti poročanja o cestnem 
prevozu blaga, bi se lahko štelo blago nepreverjenega izvora in 
bi lahko bila dana kazen tudi do 40 % vrednosti blaga, ki se 
zaseže. Namen predpisa je zajeziti verige goljufij na področju 
DDV, zato se bo izvajala kontrola na cestah pri prevoznikih, ki 
bodo blago vozili. 
 
 
ZA FRIZERJE 
Sekcija frizerjev pri OOZ Škofja Loka bo 28. marca organizirala 
strokovni seminar z naslovom »Wella«. Potekal bo v Šenčurju. 
Podrobnosti bodo člani sekcije prejeli s posebno pošto. 

 
 
KAKO DO VRAČILA DDV, KI STE GA PLAČALI V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU 
(Vir: Finance, 6. 1. 2015, avtor: David Jež) 
 
Davčni svetovalci opažajo, da davčni zavezanci pogosto še 
vedno ne zahtevajo povračila DDV, ki jim je bil obračunan v 
drugih državah članicah EU. Razlogi za to so morebiti 
nepoznavanje rokov in načina vračila, nepoznavanje 
administrativnih postopkov in tudi omejitev vračila DDV pri 
nekaterih vrstah blaga in storitev. Čeprav je večina postopkov 
v zvezi z vračilom DDV iz drugih držav članic na podlagi 
direktive Sveta 2008/9/ES poenotena, pa še vedno ostajajo 
nekatere posebnosti, ki jih je treba upoštevati ob vlaganju 
zahtevkov. 
 
Vlaganje zahtevka v sistem e-Davki 
Slovenski davčni zavezanci zahtevke za vračilo DDV, ki so ga 
plačali v drugih državah članicah EU, vlagajo v sistem e-Davki, 
in sicer prek obrazca VATR-APP. 
Zahtevek se iz sistema e-Davki nato avtomatsko posreduje 
pristojnemu davčnemu organu države članice EU, na katero se 
zahtevek navezuje, ki praviloma prejem vloge vlagatelju potrdi 
prek elektronske pošte. Po oddaji zahtevka lahko davčni 
zavezanci v štirih mesecih pričakujejo odgovor pristojnega 
davčnega organa, v okviru katerega bo zahtevek odobren ali 

zavrnjen, ali pa bo davčni organ zavezanca zaprosil za dodatne 
informacije. 
 
Do kdaj je treba vložiti zahtevek 
Rok za vložitev zahtevka za vračilo DDV, ki ga je posamezni 
davčni zavezanec plačal v preteklem koledarskem letu, je po 
vseh državah članicah enak, in sicer 30. september. Lanski rok 
je tako mimo, zato tistim, ki te možnosti lani niso izkoristili, 
priporočajo, da zahtevek za vračilo DDV, ki so ga plačali v letu 
2014, vložijo že v začetku tega leta. 
 
Za kakšne nakupe se vrača DDV 
Slovenija ima v primerjavi z drugimi državami članicami EU eno 
bolj omejevalnih zakonodaj v zvezi z vračilom oziroma pravico 
do odbitka DDV. Zakon ZDDV-1 v 66. členu namreč omejuje 
vračilo DDV od nakupa jaht in čolnov ter zrakoplovov, 
namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih avtomobilov in 
motornih koles ter vseh nabav blaga in storitev, povezanih z 
osebnimi vozili (vključujoč stroške nadomestnih delov, maziv, 
goriva in cestnin), vseh stroškov reprezentance, stroškov 
namestitve ter stroškov hrane in pijače.  
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Določbe v zvezi z omejitvijo pravice do povračila DDV pa se po 
državah članicah precej razlikujejo, kar pomeni, da lahko 
slovenski davčni zavezanci zahtevajo vračilo DDV tudi od 
nabav blaga in storitev, za katere v Sloveniji takšne možnosti 
ni. 
 
Prilaganje kopij računov - da ali ne? 
Večina držav članic EU takšno obveznost predpisuje za vse 
zahtevke (Avstrija) ali zgolj za račune višjih vrednosti 
(Nemčija). Slovenija za vračilo DDV davčnim zavezancem iz 
drugih držav članic EU do zdaj ni zahtevala prilaganja kopij 
računov in druge podporne dokumentacije k zahtevku za 
vračilo. Zaradi povečanega števila davčnih utaj na tem 
področju pa se z januarjem takšna obveznost uvaja tudi pri 
nas. Tako bodo davčni zavezanci iz drugih držav članic EU 
morali račune prilagati vsem zahtevkom za vračilo slovenskega 
DDV, ki se nanašajo na račune v vrednosti nad tisoč evrov 
oziroma 250 evrov za račune za stroške goriva. 
 
Za kolikšen znesek DDV se lahko vloži zahtevek za 
vračilo 
Spodnje meje višine DDV, plačanega v tujini, za katerega lahko 
davčni zavezanci vložijo posamezen zahtevek, so po državah 
članicah EU standardizirane. Osnovna pravila določajo, da se 
lahko zahtevki za vračilo DDV nanašajo na minimalno tri 
mesece ter največ na celotno koledarsko leto. Skupni znesek 
DDV, za katerega se zahteva vračilo v zahtevku za celotno 
koledarsko leto, mora znašati najmanj 50 evrov. Na zahtevkih, 
ki se nanašajo na krajše obdobje, pa je spodnja meja za 
vračilo DDV 400 evrov. 
 
Omejitve vračila DDV 
Nabor omejitev za vračilo DDV je po državah članicah EU 
različen. 
Avstrija: Omejitev vračila DDV je v Avstriji določena le za 
stroške reprezentance (razen če gre za poslovna 
kosila/večerje, pri katerih so sam sestanek in udeleženci 
ustrezno dokumentirani), za nabave, najem, uporabo ter 

popravila osebnih motornih vozil (razen če te nabavi davčni 
zavezanec, katerih dejavnost je avtošola, taksistična služba ali 
dejavnost dajanja vozil v najem). Za vse druge stroške je 
vračilo DDV v osnovi dovoljeno. 
Hrvaška: V primerjavi s Slovenijo je na Hrvaškem vračilo DDV 
možno tudi za stroške namestitve. Omejitev vračila je določena 
le za stroške reprezentance, nakupov jaht in čolnov ter 
zrakoplovov, namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih 
avtomobilov in motornih koles ter vseh nabav blaga in storitev, 
povezanih z osebnimi vozili (vključujoč stroške nadomestnih 
delov, maziv, goriva in cestnin). 
Italija: Pravila glede omejitve vračila DDV v Italiji 
opredeljujejo le blokado na DDV, plačan v zvezi s stroški 
reprezentance, medtem ko je vračilo DDV v celoti mogoče za 
transakcije, povezane z namestitvijo (stroški restavracij, barov 
in hotelov).  
 
Vračilo DDV za stroške, povezane z avtomobili (gorivo, maziva, 
vzdrževanje), je dovoljeno v višini 40 odstotkov plačanega 
DDV, če se avto uporablja tako za zasebne kot tudi službene 
namene, oziroma v celotni višini plačanega DDV, če se takšen 
avtomobil uporablja zgolj za službene namene. 
Madžarska: Omejitev vračila DDV je na Madžarskem 
določena precej široko. Vračilo ni dovoljeno za stroške hrane in 
pijače ter preostalih stroškov reprezentance, storitev 
pogostitve in cateringa, nakupe jaht in čolnov ter zrakoplovov, 
namenjenih zabavi in razvedrilu, osebnih avtomobilov in 
motornih koles ter vseh drugih nabav blaga in storitev, 
povezanih z osebnimi vozili (razen za motorna vozila z bruto 
težo 3,5 tone ali več, vključno z avtobusi), vseh nabav blaga in 
storitev, povezanih s stanovanjskimi nepremičninami, ter 30 
odstotkov telekomunikacijskih stroškov in storitev, povezanih s 
prenosom podatkov prek interneta. 
Nemčija: Določbe glede omejitve vračila DDV so v Nemčiji 
dane precej ugodno, saj je vračilo DDV v osnovi mogoče za 
vse nabave blaga in storitev, razen tistih, ki niso povezane z 
opravljanjem dejavnosti (darila). 

 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN 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/ 
Več o posebni ponudbi elektrike in zemeljskega 
plina:http://www.zanesljivo.si/ozs
 
 

 
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 2,0%. 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 
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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 
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 razpis, v okviru katerega je podjetjem in tistim, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno dolgoročno kreditiranje njihove dejavnosti.  
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 IN DAVČNE 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: Za vsa izplačila od 1.1. do vključno 28.2.2015, se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP 
predpreteklega leta, kar pomeni, da znaša minimalna osnova za obračun prispevkov 792,05 EUR. Za izplačila od 1.3.2015 dalje pa bo 
določena osnova v višini 52% PP za leto 2014. 
Preverite tudi spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani FURS-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 januar 2015 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR  
 
 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec JANUAR 2014 je objavljena na naslednji strani. 
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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: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 800 izvodov 

54 % PP** 3,5 PP***

822,52 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 127,49 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 72,79 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003SI19 DŠ-44008 200,28 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 011008883000073SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,82 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,82 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030SI19 DŠ-43001 1,64 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,15 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,49 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030SI19 DŠ-42005 1,64 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,28 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 326,47 2.036,49

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - janu ar 2015

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni 
davčni 

podra čun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR*

 
 

65 % PP** 3,5 PP***

990,07 5.331,13

1.523,18 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 153,46 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 87,62 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 241,08 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 62,97 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 64,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,25 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 133,17 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,99 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,99 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,98 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,39 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,59 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,98 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,96 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 378,21 2.036,49

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) - januar 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca

 
 
Opomba: Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost od 1. januarja 2015 dalje za samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-
2) je v letu 2015:54 % PP, najnižja osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje znaša 60 % PP.  
Za obračun prispevkov za januar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP predpreteklega leta, za obračun prispevkov od  
februarja dalje pa znesek PP preteklega leta. 


