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VABILA 
 
Seminar: NOVA UREDITEV POROČANJA V OBRAZCIH 
REK OD 1. JANUARJA 2014 NAPREJ (torek, 14.1., ob 
17. uri) 
 
V zvezi z novostmi, ki jih prinašajo obračunu davčnih 
odtegljajev -  REK obrazci za zavezance (izplačevalce 
dohodka), organiziramo izobraževanje z naslovom: NOVA 
UREDITEV POROČANJA V OBRAZCIH REK OD 1. 
JANUARJA 2014 NAPREJ.  
 
Seminar bo potekal v torek, 14. januarja, od 17. do 
predvidoma 19.30 ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1, Škofja Loka.  
 
Vsebina seminarja: 
 
1. Pregled razlogov za spremembe 
Pravilnik -REK 
18.  člen ZPIZ-2 – začetek uporabe 1. Januar 2014 
novela ZZVZZ -M – začetek uporabe nekaterih določb 1. 

februar 2014 
novela ZDoh -2-M – začetek uporabe nekaterih določb 1. 

januar 2014 
ZMEPIZ -1  

 
2. Spremembe poročanja v obrazcu REK-1 
obra čun prispevkov od najnižje osnove 
oprostitev pla čila prispevkov v breme delodajalca po 2. členu 

ZIUPTDSV 
odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi  
odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 

določen čas 
 
3. Spremembe poročanja v obrazcu i-REK – poudarek 
na poročanju v i-REK pri dohodkih iz delovnega 
razmerja 

podatki za izra čun davčnega odtegljaja, o izračunu davčnega 
odtegljaja in drugi dodatni podatki 
-vzdrževani družinski člani (otroci, ostali) 
-splošna in osebna olajšava, osnova za izračun akontacije 
dohodnine, davčni odtegljaj akontacije dohodnine 
-število ur delovnega časa (opravljenega in neopravljenega 
dela), plača in nadomestilo plače 
-izplačila, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (prehrana, 
prevoz, službene poti, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno 
življenje, odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in 
ob upokojitvi, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, premije 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 
bonitete) 
 
4. Spremembe poročanja v obrazcu REK-2 – najemnine 
Poročanje o identifikatorju vrste nepremičnine. 
 
5. Spremembe poročanja v obrazcu REK-2 – delo v 
drugem pravnem razmerju (izplačila po pogodbah 
civilnega prava od 1. januarja oziroma 1. februarja 
2014 naprej) 
za časno in občasno delo po ZUTD, podjemna pogodba, plačila 

za opravljanje dela prokurista in sejnin članom nadzornega 
sveta, avtorska pogodba,  
kdaj obra čunati kateri prispevek: 

−18. člen (8,85 »na bruto« in 15,50 % »iz bruto) ali 20. člen 
ZPIZ-2 (8,85 % »na bruto«)? 
−t.i. pavšalni prispevek ZZ za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen in novi prispevek ZZ po 55.a členu ZZVZZ (6,36% »iz 
bruto«), 
nove šifre vrst dohodka, spremenjena in nova polja v REK -2 

/i-REK 
primerjalni izra čuni »strošek – bruto – neto«. 

 
Predaval bo Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon. iz podjetja 
Davčni ščit d.o.o.  Predavatelj je specialist za računovodstvo, 
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davek od dohodka iz dejavnosti in dohodnino in uveljavljen 
predavatelj na davčnih seminarjih.  
 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 
EUR+DDV. Vsak udeleženec prejme tudi pisno gradivo. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 13.1.2014. 
 
Na spletni strani DURS-a (http://www.durs.gov.si/) so 
objavljeni kontirani REK obrazci (primeri obrazcev ter kontrole 
in izračuni za posamezno vrsto dohodka). Prav tako so 
objavljena najpogostejša vprašanja v zvezi s predlaganjem 
REK obrazcev in odgovori nanje.  
 
 
Delavnica: OTVORITVENA BILANCA ZA KMETIJSKO 
GOSPODARSTVO (torek, 21.1., ob 17. uri) 
 
S 1.1.2014 bodo določena kmečka gospodinjstva morala začeti 
z obveznim vodenjem knjigovodstva za davčne namene. Zakon 
o dohodnini v 47. členu določa, da so člani kmečkega 
gospodinjstva, katerega povprečni skupni dohodek dveh 
zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega 
gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti preseže 7.500 evrov, dolžni določiti nosilca 
dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov. 
 
Na pobudo članov, smo v sodelovanju s predavateljico Majdo 
Strel v mesecu novembru 2013 že izvedli delavnico z 
naslovom Knjigovodstvo na kmetijskem gospodarstvu, na 
tokratni delavnici pa bomo izdelali še OTVORITVENO 
BILANCO.  
 
Delavnica  bo potekala v torek, 21. januarja, od 17. do 
predvidoma 19.30 ure v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, 
Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Vsebina delavnice: 
Skupaj s predavateljico se boste sprehodili po kmetijskem 
gospodarstvu, popisali vsa osnovna sredstva (zemljišča, 
opremo, zgradbe, čredo, nasade,…) ter vsa ostala sredstva, 
prav tako tudi obveznosti in dolgove.  
Vsem sredstvom in obveznostim boste določili vrednost 
oziroma se boste seznanili, na kakšen način lahko pravilno 
vrednotite posamezne postavke v otvoritveni bilanci. 

Otvoritveno bilanco boste obdelali predvsem praktično, na 
konkretnih primerih iz prakse. 
Seznanili se boste tudi s seznamom potrebnih podatkov, ki jih 
knjigovodja rabi pred samim začetkom evidentiranja dogodkov 
na kmetijskem gospodarstvu. 
V zadnjem delu seminarja bo predavateljica na voljo še za 
odgovore na zastavljena vprašanja v vezi s tematiko same 
delavnice. 
 
Predavateljica Majda Strel je samostojna podjetnica in 
podjetniška svetovalka, ki zelo dobro pozna problematiko 
obdavčitve kmetov, aktivno tudi sodeluje pri razvoju stroke ter 
na področju razvoja knjigovodskih rešitev za kmetijska 
gospodarstva. 
 
Udeležba je za člane naše zbornice, ki imate poravnano 
članarino, brezplačna! Za ostale znaša kotizacija 50 
EUR+DDV in jo poravnate na osnovi izstavljenega računa. 
Obvezna je predhodna prijava udeležbe (tel. 04/50 60 200 ali 
po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net) najkasneje do 20.1.2014. 
 
 
STROKOVNA EKSKURZIJA ZA SEKCIJO GRADBENIKOV 
(NAJAVA DOGODKA!) 
 
Sekcija gradbenikov pri OOZ Škofja Loka načrtuje strokovno 
ekskurzijo, ki bo potekala v petek, 31. januarja. Med drugim si 
bomo ogledali Nuklearno elektrarno Krško in Hidroelektrarno 
Krško. Strošek za udeležbo članov sekcije bo znašal 10 EUR na 
osebo. Število mest bo omejeno! 
Podrobnejši program bomo članom sekcije poslali s posebno 
pošto v prihodnjih dneh. 
 
 
ZA FLORISTE IN FOTOGRAFE! VABILO K 
SODELOVANJU! 
 
Leto je naokoli in ponovno bo izšla nova posebna izdaja revije 
Floristika -  Poročna dekoracija. Biotehniški center Naklo vas 
tako vabi k sodelovanju, da pošljete vaše fotografije visoke 
resolucije – min 2MB in tako sooblikujete novo izdajo. Za vsako 
fotografijo bodo objavili podatke o avtorju fotografije, avtorju 
aranžmaja,  podatke o cvetličarni ter o materialu, ki se je 
porabil za izdelavo dekoracij. Fotografija pričakujejo najkasneje 
do 20.1.2014. Lahko si pomagate z dropbox ali wetransfer in 
klasično e-pošto. Pošljite jih na naslov: 
sabina.segula@guest.arnes.si, ki vam nudi vse dodatne 
informacije. 
 

 
AKTUALNO 
 
VLOŽENA ZAHTEVA ZA USTAVNO PRESOJO 
NEPREMIČNINSKEGA ZAKONA 
 
Združenje občin Slovenije je v petek, 3. januarja, vložilo 
zahtevo za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine 
skupaj s predlogom za začasno zadržanje izvajanja in 
absolutno prednostno obravnavo.  
 
Po vložitvi je skupaj s pobudnikoma peticije proti davku, 
Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in stranko SLS, zahtevo 
za ustavno presojo predstavilo na novinarski konferenci v 
Ljubljani. 

12.12.2013 JE PRENEHALA VELJATI OBVEZNOST 
PRIJAVE NEVARNIH DEL NA VIŠINI 
 
Inšpektorat RS za delo je 1. marca 2013 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.  
Po številnih opozorilih in pogovorih pa je OZS  naposled 
dosegla, da je obveznost prijavljanja nevarnih del na višini 
prenehala veljati, in sicer z dnem 12.12.2013. Odprava 
kratkotrajnih del na višini je bila sicer tudi ena od zahtev OZS v 
letošnjih Zahtevah obrti in podjetništva. 
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UREDITEV STATUSA UPOKOJENIH ESPEJEV  
 
OZS pozdravlja odločitev Vlade, da se upokojenim samostojnim 
podjetnikom zagotovi enoletno prehodno obdobje za ureditev 
statusa, ki je tako podaljšano na 31.12.2014.  
 
Podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev lastnosti 
zavarovanca iz konca leta 2013 na konec leta 2014 velja LE za 
tiste upokojene s.p.-je, ki so uveljavili izvzem iz 
zavarovanja po starem pokojninskem zakonu ZPIZ-1, 
torej za tiste, ki so najkasneje do 31. 12. 2013 kljub polni 
upokojitvi obdržali dejavnost in iz tega naslova plačevali le 
pavšalne prispevke, NE pa za tiste s.p.-je, ki so se 
upokojili v letu 2013. To torej pomeni, da tisti s.p.-ji, ki so v 
letu 2013 ali kasneje izpolnili pogoje za upokojitev, nimajo več 
takšnih možnosti kombinacije dejavnosti in pokojnine kot jih je 
preko izvzema iz zavarovanja omogočal 18. člen ZPIZ-1 (3 
različne variante), ampak le DELNO UPOKOJITEV, pri kateri pa 
morajo biti vključeni v zavarovanje minimalno v polovičnem 
obsegu, kar pomeni, da  jim najmanj polovica pokojnine miruje 
vse dokler bodo opravljali dejavnost. 
 
Po eni strani se zdaj ta kategorija zavarovancev čuti 
prikrajšane, ker s podaljšanjem prehodnega obdobja niso 
ničesar pridobili, toda po drugi strani jim je treba povedati, da 
je delna upokojitev za marsikoga tudi ustrezen inštitut, saj jo v 
primerjavi s starim izvzemom podjetnik lahko uveljavi takoj, ko 
izpolni splošne pogoje bodisi za predčasno ali za starostno 
upokojitev in mu ni treba izpolnjevati dodatnih pogojev, ki so 
veljali prej in so bili marsikdaj precej strožji od splošnih 
upokojitvenih. Ob tem je pri delni upokojitvi vsekakor finančno 
stimulativno tudi to, da se ob polovici pokojnine dobi še 5 % 
bonus kot neke vrste nagrado, ker se zavarovanec ne upokoji 
v celoti, čeprav bi se lahko, ampak se upokoji le polovično. Tak 
5 % bonus bo prejemal dokler se ne upokoji v celoti, vendar 
največ do 65. leta starosti. 
 
Tisti, ki so bili skeptični glede zavzemanja OZS za podaljšanje 
prehodnega obdobja in so že  uskladili svoj status na podlagi 
406. člena ZPIZ-2, lahko ponovno vzpostavijo enak status, kot 
so ga imeli na dan 31.12.2012.  
 
NOVA KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO VELJA OD 1.1.2014 DALJE 
 
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. 
 
UGOTAVLJANJE POTREB PODJETNIKOV PO UGODNEJŠI 
PAVŠALNI OBDAVČITVI 
 
Preko spletne strani OZS (http://www.ozs.si/) izpolnite kratek 
vprašalnik in sodelujte pri oblikovanju argumentov za 
ugodnejšo pavšalno obdavčitev. Tudi vaše mnenje šteje! 
 
 
Član sprašuje: 
 
Obrtnik sprašuje, kako je z odpravninami 
za pogodbe za določen čas. Delavca je 
zaposlil s pogodbo za določen čas za tri 
mesece, podjetje nima več naročil in mu 
ne podaljša pogodbe o zaposlitvi. Čez štiri 
mesece pride do večjega naročila in 
povečanja obsega dela, zato obrtnik zopet zaposli istega 
delavca za dva meseca za določen čas. Pogodbe zaradi upada 
naročil ponovno ne podaljša. Zanima ga, ali mora kot 
delodajalec plačati odpravnino tako za prvo pogodbo (tri 
mesece) in ponovno plačati odpravnino za drugo pogodbo (dva 
meseca)? 
 
 
Odgovor: 
 
V skladu z določbami 79. člena ZDR-1, ima delavec v takem 
primeru pravico do odpravnine po izteku vsake pogodbe 
sklenjene za določen čas. Tako mu bo šla v obeh primerih 
odpravnina v višini 1/5 osnove (povprečna mesečna plača za 
zadnje tri mesece oziroma ustrezno krajše obdobje) za vsako 
od teh pogodb za določen čas.  
Delavec ne bi imel pravice do odpravnine le, če bi z njim v 
času trajanja ali ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
delodajalec sklenili pogodbo za nedoločen čas. V primeru pa, 
da bi delavec po poteku prve pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas nepretrgoma nadaljeval delo na podlagi nove pogodbe za 
določen čas, bi pridobil pravico do odpravnine šele na koncu 
pogodbe za določen čas. To velja tudi za ponavljanje pogodb 
za določen čas brez prekinitve. V takih primerih se obračunava 
odpravnina glede na skupno obdobje zaposlitve pri 
delodajalcu. Tako bi bila delavcu v skladu z določbami 79. 
člena ZDR-1 odmerjena odpravnina v višini 1/5 osnove za delo 
do enega leta, če pa bi delal dlje od enega leta, pa bi imel 
pravico do odpravnine v višine 1/5 osnove za prvo leto dela pri 
delodajalcu, povečane za sorazmerni del odpravnine za vsak 
mesec dela nad enim letom, torej 1/12 od 1/5 za vsak nadaljnji 
mesec dela nad enim letom. 

 
 
PODALJŠAN ROK ZA SPOROČANJE PODATKOV V EVIDENCO TRGA NEPREMIČNIN! 
 
Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za poročanje o najemnih pravnih razmerjih.  Za fizične osebe, ki oddajajo poročila prek 
obrazcev, je rok podaljšan do 15. januarja 2014, za oddajo prek spletne aplikacije pa je, tako za fizične kot pravne osebe, podaljšan do 
1. marca 2014.  
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DAVČNO PODROČJE 
  
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB 
 
Od 1. 1. 2014 dalje se davek od dohodka pravnih oseb plačuje 
po stopnji 17 % od davčne osnove. Z novelo Zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS. št. 81/13) se je 
spremenila davčna stopnja, in sicer tako, da je stopnja v višini 
17 % postala redna letna stopnja. 
 
PREVERITE DAVČNO STANJE, DA NE BOSTE DOBILI 
IZVRŠBE 
 
Davkarji opozarjajo: podjetniki in podjetja, preverite, ali ste 
pravilno nakazali vse davke in prispevke. Majhna napaka lahko 
precej stane. Na eDavkih preverite svojo eKartico, torej 
kartico stanja plačanih davkov in prispevkov, svojih obveznosti 
in morda tudi preplačil javnim blagajnam. To kartico naj bi 
imeli vsi poslovni subjekti, saj lahko obračune predložite le 
prek sistema eDavki, torej elektronsko.  Kje se lahko 
najpogosteje zaplete, kakšne so posledice in kako lahko 
ukrepate? 
 
1. Napačno stanje 
Če na kartici ugotovite napačno stanje, svoje ugovore pošljite 
kot lasten dokument v obliki izpolnjenih obrazcev, ki jih 
najdete na eDavkih: OT - e-Kartica (obveznosti in terjatve) ali 
PO - e-Kartica (plačila in zamudne obresti). Če se je zgodila 
napaka, če na nobenem računu dejansko ne zamujate s 
plačilom, naj bi davkarija zadeve hitro uredila. Preverjajte sicer 
sproti. 
 
2. Nakazilo na napačen sklic 
Davkarji sicer posebej opozarjajo, da pazite, kam nakažete 
denar. Prispevke in davke namreč nakazujete zdravstveni, 

pokojninski blagajni, v državni ali občinske proračune. Če ste 
nakazali denar zdravstveni namesto pokojninski blagajni, bo na 
zdravstveni preveč denarja, na pokojninski pa premalo. Torej - 
za vsak dan zamude na pokojninski, bodo tekle zamudne 
obresti, na zdravstveni blagajni pa boste pač imeli »zalogo«. 
Avtomatičnega pobotanja ni. 
 
3. Kaj storiti za pobot 
Če imate na enem prej omenjenih računov preveč, na drugem 
premalo, na Durs posredujte zahtevo za izvedbo pobota med 
računi. 
Kot vloga za vse vrste prenosov z računa na račun na kartici se 
lahko uporablja tudi obrazec PR-eKartica (prenos preplačil 
oziroma izvedba pobota). 
 
4. Kaj pa, če se je že zgodila izvršba? 
Lahko se vam zgodi, da je stanje na eKartici že nekaj časa 
napačno. Da ne opazite, da imate na eni blagajni preveč 
denarja, medtem ko ste ga na drugo nakazali premalo. Tudi 
morebitni opomin »spregledate«. Davkarija zato že sproži 
izvršbo. Skratka - zmedo opazite šele, ko dobite sklep o izvršbi. 
V tem primeru se takoj obrnite na davkarijo po nasvet, kaj 
storiti. Načeloma jih boste morali za prenakazilo na drugo 
blagajno zaprositi pisno. Oziroma - ker že imate izvršbo na 
bančnem računu (a na banki nimate denarja), jih lahko 
zaprosite za to, da vam z računa, kamor ste denar pomotoma 
nakazali, tega vrnejo na bančni račun, kjer že poteka izvršba. 
Ta varianta sicer ni poceni - vse stroške izvršbe boste namreč 
nosili sami, saj je šlo za vašo napako.  
Če bi denimo šlo za napako države oziroma Dursa, bi vam ta 
sicer po vaši pritožbi moral vrniti denar, skupaj z zamudnimi 
obrestmi in stroški za izvršbo. 

 
 

LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2014 
  
Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014 (Uradni list RS, št. 108/13) so lestvice naslednje: 
 
1. Stopnje dohodnine: 

 Če znaša neto letna 
davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih 

Nad Do     
 8.021,34        16 % 

8.021,34 18.960,28 1.283,41   + 27 %  nad 8.021,34 
18.960,28 70.907,20 4.236,92   + 41 %  nad 18.960,28 
70.907,20   25.535,16    + 50 %     nad 70.907,20 

 
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2014 uporabijo stopnje 
dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta: 

 Če znaša neto mesečna 
davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih 

Nad Do     
 668,44      16 % 

668,44 1.580,02 106,95   + 27 %  nad    668,44 
1.580,02 5.908,93 353,08   + 41 %  nad 1.580,02 
5.908,93   2.127,93      + 50 %    nad 5.908,93 
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 Davčne olajšave: 
 
1. Splošna olajšava   
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2014:  

 Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 
Nad Do   

10.866,37 6.519,82 
10.866,37 12.570,89 4.418,64 
12.570,89   3.302,70 

 
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 
 Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega 

razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do   
905,53 543,32 

905,53 1.047,57 368,22 
1.047,57   275,22 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 
275,22 eura. 
 
2. Osebne olajšave  

 Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih  
invalidu s 100% telesno okvaro  17.658,84 1.471,57 

 
3. Posebna osebna olajšava : za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 2.477,03 eura  
 
4. Posebna olajšava 
-za vzdrževane otroke 
  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih 
Za prvega vzdrževanega otroka  2.436,92 203,08 
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83 

Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,44 eura) glede na višino olajšave za 
predhodnega vzdrževanega otroka. 
-za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 

Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih  
2.436,92 203,08 

 
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 eurov letno. 
 

10 ODGOVOROV NA VPRAŠANJA O DAVČNIH BLAGAJNAH 
(www.finance.si, Avtor: Janez Tomažič, Jernej Kosec, Tanja Smrekar Iskrić) 
 
Za večino podjetnikov po seji vlade, ki je potekala 5. decembra 2013, sprememb in dodatnih stroškov z davčnimi registrskimi 
blagajnami ne bo. Vlada ne bo uvedla davčnih blagajn, ki bi bile direktno povezane s strežnikom davčne uprave. Bodo pa blagajne, ki 
ne omogočajo brisanja računov oziroma tako imenovane virtualne davčne blagajne morali uvesti vsi, ki poslujejo z gotovino, denimo 
odvetniki, zdravniki... 
Vlada je zdajšnji model registrskih blagajn zaradi povečanih prilivov ocenila kot ustrezen in ga bo razširila na vsa področja poslovanja, 
znižanje omejitev za gotovinsko poslovanje pa bo potekalo postopno. 
Od polletja na mesec davčni urad pobere 30 milijonov evrov več davka, in to zaradi večje učinkovitosti pri pobiranju in višje stopnje 
(splošna stopnja se je dvignila za dve odstotni točki). 
 
1. Kaj se zame spremeni, če imam status samostojnega podjetnika oziroma imam podjetje? Odvisno od vaše dejavnosti. Če poslujete z 
gotovino in že zdaj uporabljate registrsko blagajno, se za vas ne bo spremenilo nič, saj ste prilagoditev opravili že ob polletju. Če kot 
samostojni podjetnik izdajate račune za storitve in plačilo dobivate na transakcijski račun, se ne bo spremenilo nič. Če pa poslujete z 
gotovino in doslej niste uporabljali blagajne, jo boste morali kupiti. 
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2. Kdo bo vendarle moral kupiti registrsko blagajno? Vsi tisti, ki poslujejo z gotovino in je doslej niso imeli, recimo taksisti, 
zobozdravniki, odvetniki in drugi. 
 
3. Kaj bo s paragonskimi bloki, jih bom lahko še uporabljal? Vlada odpravlja paragonske bloke v obliki, ki jih podjetniki poznajo zdaj. Po 
novem bodo paragonski bloki odpravljeni, razen izjemoma. V teh izjemnih primerih pa bodo na voljo oštevilčeni in od davčne uprave 
potrjeni paragonski bloki, ki bodo zelo zožili prostor za zlorabe (denimo uničevanje že izdanih računov in podobno). 
 
4. Kdo bo določil izjeme? Izjeme bodo določene v podzakonskih aktih, ki jih bo pripravilo ministrstvo za finance in bodo usklajene z 
deležniki, denimo z obrtno in gospodarsko zbornico. 
 
5. Na leto izdam le nekaj računov, ali bom moral kupiti davčno blagajno? Vlada bo proučila, ali so izjeme mikro podjetniki, denimo 
sobodajalci (status sobodajalca je aktiven pet mesecev na leto), ki izdajo nekaj deset računov na leto oziroma je njihov posel strogo 
sezonski ali priložnosten. 
 
6. Koliko stane davčna blagajna? Po zagotovilih vlade je mogoče osnovni model davčne blagajne kupiti že od sto evrov. 
 
7. Kakšna je razlika med slovenskimi in hrvaškimi blagajnami? Hrvaške davčne blagajne imajo prek telekomunikacijskih vodov 
povezavo s strežnikom davčne uprave in ta transakcije lahko nadzira v realnem času. V primeru izpada elektrike lahko uporabljajo 
paragonske bloke, ki pa jih morajo pozneje fiskalizirati. V praksi se dogaja, da denimo gostinci ob izpadu elektrike storitev ne 
opravljajo. 
S polletjem je slovenska vlada uvedla virtualne davčne blagajne, to je programsko opremo, ki onemogoča brisanje računov. Pri 
slovenskih virtualnih blagajnah so se zgledovali po ureditvi, ki velja v Kanadi. Programsko opremo ponudnika, ki jo je mogoče 
manipulirati, bo davčna uprava izločila iz prodaje. 
 
8. Ali se da davčno blagajno (slovenski ali hrvaški model) zaobiti? Noben model davčne blagajne, niti hrvaški niti slovenski, ne rešuje 
težave, če se prodajalec in kupec poznata in prodajalec transakcije v blagajno sploh ne zavede. Ta težava je večja pri dejavnostih, kjer 
ni velikega obrata strank. 
 
9. Zakaj bi bil davčni pavšal boljši kot davčne blagajne? Povsem drugače kot Hrvaška ali Slovenija ima davčno politiko urejena Avstrija. 
Severni sosedi imajo višji prag za pavšalno obdavčitev, v njihovih očeh pa so davčne blagajne znamenje nezaupanja v podjetnike. 
 
10. Kaj bo novega pri gotovinskem poslovanju? Finančno ministrstvo bo z marcem 2014 gotovinsko poslovanje s 15 tisoč omejilo na 
pet tisoč evrov (po nekem obdobju pa bodo ocenili, ali bi ga znižali na tisoč evrov), hkrati pa bi to veljalo tudi za storitve, denimo 
odvetniške, notarske, zdravstvene, svetovalne. To pomeni, da denimo storitve obnove stanovanja, kopalnice - kar bi vas stalo več kot 
pet tisoč evrov - ne boste več mogli plačati z gotovino. Boste pač plačali večkrat po manj kot pet tisoč evrov. Druga težava, ki je 
omejitev gotovinskega plačevanja tudi ne odpravlja, je plačevanje brez računa. Obrtnik, ki vam bo obnavljal stanovanje, vam bo 
ponudil storitev brez računa, ki bo cenejša kot od obrtnika, ki bi vam to naredil z računom. Davki so tako visoki, da se tako prodajalcu 
kot kupcu to splača. Ob tem velja opozoriti, da je plačevanje brez računa nelegalno, a motiv je pač močan, saj želite prihraniti.
 
 

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. 
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 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. 
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. 
 
JAVNI RAZPI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 
Slovenski podjetniški sklad je v petek, 3. januarja, v Uradnem listu objavil javni razpis z oznako P7 – MIKROKREDITI ZA MIKRO IN 
MALA PODJETJA 
Upravičeni stroški so materialne investicije in obratna sredstva.  -Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita 
znaša 25.000,00 EUR (kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov). Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, 
določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava 
pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij 
na odplačilo glavnice je 6 mesecev.  Na razpis se lahko prijavijo tudi samozaposleni (pogoj je namreč minimalno en zaposlen za polen 
delovni čas in maksimalno 50 zaposlenih).  
Prvi rok za oddajo vlog je 20.01.2014 naslednji je 20.02.2014. Vsi razpisni pogoji in prijavna dokumentacija so objavljeni na spletni 
strani Slovenskega podjetniškega sklada (www.podjetniskisklad.si) 
Za pomoč pri pripravi dokumentacije vam je na voljo g. Danijel Lamperger, vodja Svetovalnega centra pri OZS (tel.: 01 58 30 
810; e-pošta: danijel.lamperger@ozs.si) 
 

 

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.  
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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 820 izvodov 

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 oktober 2013: 1.526,11 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. 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec DECEMBER 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% 105,40 123,15 184,74 246,32 307,89 369,47 431,06 492,63
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%) 12,92% 101,25 118,30 177,46 236,61 295,76 354,91 414,07 473,22
poškodbe pri delu, poklicne bolezni 0,53% 4,15 4,85 7,28 9,71 12,13 14,56 16,99 19,41
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021 24,35% 190,82 222,97 334,45 445,93 557,41 668,90 780,38 891,86
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%) 24,35% 190,82 222,97 334,45 445,93 557,41 668,90 780,38 891,86
3. Ostale dajatve KONTO: 2020 0,40% 3,14 3,66 5,49 7,33 9,16 10,99 12,82 14,65
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%) 0,20% 1,57 1,83 2,75 3,66 4,58 5,49 6,41 7,33
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%) 0,20% 1,57 1,83 2,75 3,66 4,58 5,49 6,41 7,33

PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3) 299,36 349,78 524,68 699,58 874,46 1.049,35 1.224,26 1.399,14

3.662,681.373,51 1.831,34 2.289,18783,66 915,67

Dosežena osnova v EUR za leto 2012 

2.747,01 3.204,85Bruto osnova

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec 
v EUR = 1.526,11  EUR

 
 
KRATKA OBVESTILA  
 
IŠČE SE POSLOVNI PROSTOR 
Obrtnik išče poslovni prostor v velikosti cca 500 m2 za opravljanje avtoservisne dejavnosti. Info: 041 638 135. 
 
CENIK MIZARSKIH IN TESARSKIH DEL 
Na naši zbornici lahko člani, ki opravljate mizarsko ali tesarsko dejavnost, dobite priporočeni cenik mizarskih del za notranje pohištvo, 
stopnice in vrata ter informativni cenik tesarskih del. Cenika sta pripravila Sekcija lesnih strok in Odbor tesarjev pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije. 
 
IZTERJAVA DENARNIH TERJATEV – VLAGANJE PREDLOGOV E-IZVRŠB NA ZBORNICI 
Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali s pripravo 
elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi verodostojne listine? Pri tem vam lahko pomagamo! Pokličite nas za dodatne 
informacije! 
 
BONITETE. SI –za člane OOZ Škofja Loka brezplačen dostop do podatkov 
Na zbornici razpolagamo z dostopom do podatkov v okviru programa Bonitete.si-Professional, kjer so objavljeni vsi pomembni finančni 
podatki za pravne subjekte, društva in neprofitne organizacije. Podatki vam lahko zelo koristijo pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih 
odločitev.
   
PRIPRAVLJAMO:  
- februar 2014: priprava na Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter Obračun davka od dohodkov 

pravnih oseb za leto 2013 


