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VABILO NA SREČANJE S PREDSTAVNIKI OZS (četrtek, 12. junij, ob 16. uri) 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ponovno načrtuje regijska srečanja s člani, saj so se tovrstna srečanja v preteklosti že izkazala 
za izjemno koristna. Srečanje članov iz območja Gorenjske regije bo potekalo v četrtek, 12. junija 2014, s pričetkom ob 16. uri v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Srečanje bo potekalo v obliki pogovora o aktualnih problemih članov, vodstvo OZS pa želi slišati tudi vaše pohvale in kritike ter vaše 
predloge, kako bi vam zbornica še lahko pomagala. 
 
Zaradi lažje organizacije vas vljudno prosimo za predhodno prijavo na telefon 04 50 60 200, in sicer najkasneje do torka, 10. junija. 
 
 

POMEMBNO OPOZORILO! IMATE USTREZNO REGISTRIRANO SVOJO DEJAVNOST?  
 
V kazenskih določbah Zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno so nove globe za kar 25% višje od starih. 
Zakon je začel veljati 20. maja in se bo v večjem delu začel 
uporabljati 18. avgusta letos. Med drugim velja, da se pravna 
ali samozaposlena oseba lahko kaznuje z globo v 
razponu 2.000 do 26.000 evrov, kadar opravlja 
dejavnost, ki ni določena v ustanovnem aktu.  
 
Ste prepričani, da imate dejavnosti, ki jih dejansko 
opravljate in zanje izdajate račune, tudi ustrezno 
registrirane? Samostojni podjetniki to preverite v Poslovnem 
registru RS, pravne osebe pa v aktu o ustanovitvi družbe ali 
družbeni pogodbi. Dejavnosti morajo biti usklajene s 
Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) iz leta 2008, pri 
čemer morate upoštevati tudi pojasnila.  
 
Globa za nedovoljeno oglaševanje znaša 15.600 evrov. 
Med tovrstno oglaševanje spada tudi oglaševanje 
izdelkov in storitev, za katere nimate registrirane 
ustrezne dejavnosti.  
 
Za strokovno pomoč smo vam na voljo tudi na naši zbornici! 

POOSTRENI INŠPEKCIJSKI NADZORI NAD FASADERJI, 
PEKI, SLAŠČIČARJI, VULKANIZERJI… 
 
Obveščamo vas, da smo prejeli skupno stališče Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Tržnega inšpektorata 
Republike Slovenije, sprejeto na podlagi zahtev Obrtnega 
zakona. Njihovo stališče je, da morajo imeti vsi 
gospodarski subjekti, ki opravljajo regulirane obrtne 
dejavnosti obrtno dovoljenje. 
 
V začetku lanskega avgusta je v veljavo stopila Uredba o 
obrtnih dejavnostih (Ur. L. RS 63/2013), ki na novo 
opredeljuje nekatere dejavnosti med obrtne in obratno.  
Po novem so kot obrtne dejavnosti v uredbi navedene 
naslednje dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 
2008): 
 
10.710  Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 
10.720  Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja 

trajnega peciva in slaščic; 
22.110  Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in 

zračnic za vozila; 
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33.120  Popravila strojev in naprav, od tega: 
− popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa, 

plastike, kamna ali drugih materialov, 
− popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin, 
− popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev, 
− popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene, 
− popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav, 
− popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarjenje in 

pridobivanje nafte in plina, 
− popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko in 

tobačno industrijo, 
− popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno in 

usnjarsko industrijo, 
− popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter trdo in 

mehko lotanje. 
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah, od tega: 
− dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje), 
− avtomatskih samozapiralnih vrat, 
− strelovodov, 
− toplotne in zvočne izolacije. 
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih koles, od tega: 
− popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev, 

uravnovešenje koles,  
− popravilo vetrobranskih stekel in oken.  
43.310 Fasaderska in štukaterska dela; 

43.990 Druga specializirana gradbena dela, od tega: 
− vrtanje in kopanje jaškov, 
− postavljanje kovinskih konstrukcij, 
− postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi. 
 
Tako morate vsi tisti, ki opravljate zgoraj navedene 
dejavnosti od 3.8.2013 dalje, pridobiti OBRTNO 
DOVOLJENJE oziroma v primeru, da z obrtnim 
dovoljenjem že razpolagate, dejavnosti na njem 
USTREZNO USKLADITI!  
 
Javno pooblastilo za izdajo obrtnega dovoljenja ima Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije. Obrtno dovoljenje se izda na 
podlagi vloge, izpolnjenega izobrazbenega pogoja in plačila 
takse. Pogoji za opravljanje navedenih dejavnosti so od 
posameznika do posameznika različni 
 
Pozivamo vse, ki opravljate navedene dejavnosti, da se 
oglasite na naši zbornici v Škofji Loki ali pokličite na telefon 04 
50 60 200, da boste dobili vse potrebne informacije. 
 
Članom z navedenimi dejavnostmi smo po pošti že poslali 
posebno obvestilo in vlogo za spremembo podatkov v obrtnem 
registru.

 

VABILA IN RAZPISI 
 
SKUPINSKI NASTOP NA MEDNARODNEM OBRTNEM 
SEJMU – MOS 2014 V CELJU 

 
Na zbornici ponovno načrtujemo skupinski nastop naših članov 
na tej največji poslovno-sejemski prireditvi regije, ki bo letos 
potekala v času od 10. do 15. septembra 2014.  K razstavljanju 
vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki potrebujejo cca 1-2 
m2 neto razstavne površine.  OOZ Škofja Loka bo krila stroške 
najema in osnovne ureditve prostora, stroške opreme (vitrina, 
podest…) pa krije vsak razstavljavec sam.  
Skupinsko razstavljanje na sejmu bomo organizirali le v 
primeru zadostnega števila interesentov. Prijave sprejema 
strokovna služba zbornice (tel.: 04 50 60 200 ali 
ooz.sk.loka@siol.net) do srede, 18.6. 2014. 
 
Bi želeli razstavljati na jesenskem obrtnem sejmu v 
Celovcu? Sejem bo potekal v času od 17. do 21.9.2014. V 
kolikor vas razstavljanje na tem sejmu zanima, nam to čim prej 
sporočite!  
 
Brezplačni seminar: »KAKO POSLOVATI Z 
JAROSLAVLJEM V RUSKI FEDERACIJI« IN IZHODNA 
GOSPODARSKA DELEGACIJA V JAROSLAVELJ, RUSKA 
FEDERACIJA 
 
Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Društvom Slovenija 
Rusija, Veleposlaništvom Ruske federacije in Vlado 
Jaroslaveljske regije organizira brezplačni seminar z naslovom: 
»Kako poslovati z Jaroslavljem v Ruski federaciji«, ki bo v 
četrtek, 26. junija 2014, ob 13.00 uri v veliki sejni sobi 
Generalnega sekretariata Vlade RS na Gregorčičevi 27 v 
Ljubljani ter izhodno gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj v 
času od 21. do 24. septembra 2014. 
Seminar je namenjen slovenskim podjetjem, ki bi želela 
poslovati na trgu Ruske federacije, še posebej v regiji 
Jaroslavelj oziroma okrepiti svoje obstoječe delovanje na tem 
trgu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vlada 

Jaroslaveljske regije namreč na podlagi skupnega 
memoranduma o sodelovanju omogočata institucionalno 
podpro podjetjem pri prodoru na slovenski in jaroslaveljski trg, 
javna agencija SPIRIT Slovenija pa namerava v času priprav na 
gospodarsko delegacijo v Jaroslavelj pospeševati promocijo 
slovenskih podjetij, njihovo povezovanje v funkcionalne 
konzorcije zaradi njihovih poslovnih priložnosti tako doma kot v 
Jaroslaveljski regiji, pripravi skupinskih promocijskih 
predstavitev podjetij zaradi učinkovitejših b2b razgovorov na 
poslovni konferenci skupaj z jaroslavlejskimi podjetji ter 
pripravi promocijskega kataloga članov gospodarske delegacije 
v angleškem in ruskem jeziku. 
SPIRIT Slovenija vabi vsa zainteresirana slovenska podjetja, ki 
jih zanima udeležba na seminarju, predvsem pa podjetja iz 
gradbeništva (lesno - predelovalna industrija), 
gradbenega inženiringa, IKT, farmacevtske industrije 
(predvsem proizvodnja instrumentov in aparatur), 
avtomobilske industrije in turizma, da svoj interes 
potrdijo z elektronsko prijavnico najkasneje do 23. junija 2014. 
Udeležba na seminarju je brezplačna. Več informacij dobite na 
URL Spirit Slovenija (http://www.spiritslovenia.si/dogodki). 
 
MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE V CELJU 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v sodelovanju z 
Evropsko podjetniško mrežo EEN in ostalimi partnerji, tudi 
letos organizira mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in 
podjetnikov iz držav EU in JV Evrope, ki delujejo na področju 
obnovljivih virov energije, gradbeništva, elektronike 
ter kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. 
Srečanje bo potekalo v četrtek, 11. septembra 2014, v 
Modri dvorani Celjskega sejma, v času 47. Mednarodnega 
obrtnega sejma v Celju. 
Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci pa morajo 
izpolniti elektronsko prijavo na spletni povezavi 
https://www.b2match.eu/slovenia2014. Rok za prijavo je 3. 
september 2014! 



  

 
3 

JAVNI RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA 
SKLADA 
 
1. Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere 
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil razpis P1 B 2014 - 
Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne 
mere. Razpis je odprt do 15.12.2014, upravičenci pa so mikro, 
mala in srednje velika podjetja.  
Kredit, zavarovan z garancijo Sklada, je za podjetja ugodnejši 
zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, 
daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri 
vračilu kreditov. Obrestna mera kredita je EURIBOR 6-mesečni 
+ 1,95%. 
Razpis je namenjen podjetjem, ki postopoma rastejo, 
ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, ustvarjajo 
nova delovna mesta, nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje 
kredita. 
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem 
naslednjih garancij: investicijske garancije,  garancije za mlada 
podjetja, mikro garancije za obratna sredstva. 
Roki za predložitev vlog so: 16.06., 15.07., 15.09., 15.10., 
17.11. in 15.12.2014.  
Celotno dokumentacijo razpisa lahko najdete na spletni strani 
SPS (http://www.podjetniskisklad.si/). Pri branju razpisa pazite 
na naslednja poglavja: Kaj so upravičeni stroški, kakšni so 
kreditni pogoji ter kakšna je vsebina prijave (kaj vse so 
priloge). Predvsem bodite pozorni, da je že pred oddajo vloge 
potrebno imeti Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, 
zavarovanega z garancijo Sklada. Na spletni strani lahko 
najdete tudi pripomočke glede priprave vloge (pripomoček za 
izdelavo poslovnega načrta). Če se boste odločili, da tega ne 
boste pripravljali sami, vam tudi pri tem lahko nudimo 
nadaljnje napotke. 
 
2. Garancije sklada za bančne kredite za tehnološko 
inovativne projekte 
Razpis je bil objavljen v Ur. listu RS št. 38 in na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada (SPS). Odprt je do 5.9.2014 
oz. do porabe sredstev, upravičenci pa so mikro, mala in 
srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, 
zadruge ali zavodi. 
Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, 
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje 
tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno 
tehnoloških rešitev v podjetju. 
Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno 
sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na 

domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno 
raziskovalnih projektov. 
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti 
kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. 
Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve 
kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za 
zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del 
svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 
Roki za predložitev vlogo so: 20.6., 21.7. in 5.9.2014. Več 
informacij poiščite na spletni strani SPS. 
 
ZBIRANJE PONUDB V OKVIRU PROGRAMA 
»MENTORSTVO ZA MLADE« 
 
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije  je na svoji spletni 
strani objavil 2. javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru 
programa »Mentorstvo za mlade«.  
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade 
osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne 
stroške za izvajanje mentorstva. Z mentorstvom - načrtovanim 
prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje 
uvedena v delo. 
Namen javnega povabila je spodbujanje prenosa znanj in 
izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in 
spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 
Delodajalcem se sofinancira stroške mentorstva za 
novozaposleno mlado osebo do 30 let, ki jo bodo zaposlili s 
pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za 
obdobje 12 mesecev. 
Rok za oddajo ponudb: od 16. 5. 2014 do porabe sredstev oz. 
do 30. 9. 2014 (razpoložljiva sredstva: 1.436.400,00 EUR). 
Besedilo javnega povabila, prijavni obrazec in vse ostale 
informacije so objavljene na spletni strani sklada: www.sklad-
kadri.si 
Ključna pogoja za mentorja: 
- ima vsaj srednjo poklicno izobrazbo, 
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem 
delovnem mestu, za katerega se bo uvajalo novozaposleno 
osebo. 
Upravičeni stroški:  
- strošek mentorja za šest mesecev – 1.200,00 EUR, 
- subvencija za zaposlitev za novozaposleno mlado osebo, 

do 30 let – 5.000,00 EUR in 
- strošek predhodnega zdravniškega pregleda – do 100,00 

EUR.  
 
Dodatne informacije o javnem povabilu lahko dobite vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 
16. uro na telefonski številki 01 434 1555, vprašanje lahko 
zastavite tudi po e-pošti na mentorstvo@sklad-kadri.si. 

 

AKTUALNO 
 
DRŽAVNI ZBOR POTRDIL SPREMEMBE PRI 
INŠPEKCIJSKEM NADZORU (povzeto po STA) 
 
Državni zbor je sprejel novelo zakona o inšpekcijskem nadzoru, 
katere namen je povečati učinkovitost in usklajenost delovanja 
inšpekcijskih služb. Gre za še enega v nizu ukrepov za zajezitev 
sive ekonomije, z namenom znižanja stroškov pa se med 
drugim ukinjajo inšpekcijske značke. 
Da bi inšpektorjem omogočili učinkovito izvajanje nalog, se jim 
z novelo zakona omogoča, da lahko pridobivajo osebne 
podatke tudi od oseb, zoper katere se sicer ne vodi inšpekcijski 
postopek. Da je zakon v tem delu nedorečen, je vlado 
opozorilo vrhovno sodišče. 

Učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb naj bi izboljšali tudi s 
skrajšanjem roka za opravo strokovnega izpita za inšpektorja z 
enega leta na šest mesecev. S tem bodo lahko inšpektorji 
začeli polno izvajati inšpekcijska pooblastila takoj po 
opravljenem izpitu. 
Pomembno novost predstavlja možnost t.i. navideznega 
nakupa. Ker se inšpektorji že vrsto let srečujejo s težavo 
neizdajanja računov, bodo lahko po novem nadzor nad 
tovrstno obliko sive ekonomije izvajali tako, da bodo blago ali 
storitev navidezno kupili, počakali, ali bodo dobili račun ali ne, 
in se šele nato identificirali. 
Identifikacija inšpektorja je po novem predvidena le še s 
službeno izkaznico in ne več tudi z inšpekcijsko značko, kar 
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vlada utemeljuje s potrebo po racionalizaciji in bolj smotrni 
porabi proračunskih sredstev. 
V Sloveniji obstaja 25 različnih inšpekcij in z novelo bo zakon v 
celoti veljal tudi za Inšpektorat RS za obrambo, ki je bil doslej 
deloma izvzet. Hkrati se predlaga razširitev veljavnosti 
organizacijskih določb v celoti na upravno inšpekcijo, inšpekcijo 
za sistem javnih uslužbencev, inšpekcijo za plače v javnem 
sektorju in proračunsko inšpekcijo. 
Da bi delo inšpektorjev racionalizirali, se uvaja letni program 
dela. Ta bo temeljil na načelu izvrševanja skladnosti 
inšpekcijskih pregledov, z njim pa se bo redno letno seznanila 
tudi vlada. Delo inšpektorjev naj bi se racionaliziralo in 
administrativno razbremenilo tudi s tem, da bodo prijavitelja o 
svojih ukrepih obvestili le enkrat, in sicer najpozneje po 
opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oz. po 
ustavitvi inšpekcijskega postopka. 
Za izvajanje učinkovitega nadzora inšpekcijskih služb pa ni 
dovolj le sprememba zakona. Potrebna je podpora javnosti in 
zavedanje celotne družbe, da mora vsakdo spoštovati 
predpise. Glavni namen inšpekcij ni kaznovanje in izrekanje 
glob, pač pa predvsem zagotavljanje delovanja pravne države. 
 
PREVIDNO PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU 
 
»Brisanje računov« je prepovedano od lanskega leta, kar 
določata Zakon o davčnem postopku in Pravilnik. To velja za 
vse, trenutno pa DURS poostreno preverja taksiste. 
Računalniški program ali elektronska naprava, ki jo zavezanec 
za davek uporablja za izdajanje računov, mora zagotavljati 
hrambo podatkov o njih in kasnejših spremembah. Naprava ne 
sme omogočati brisanja, prilagajanja, popravljanja, 
razveljavljanja, nadomeščanja, dodajanja, skrivanja in vse 
spremembe podatkov. Vse spremembe morajo biti shranjene v 
napravi, kar naj bi zmanjšalo sivo ekonomijo. 
Globe za kršenje zakona so visoke. Kršitelji boste plačali od 
3.000 do 10.000 evrov za posameznike in od 20.000 do 70.000 
evrov za samostojne podjetnike in posameznike, ki opravljajo 
dejavnost. Pravne osebe lahko prejmete globo v višini od 
50.000 do 150.000 evrov in od 70.000 do 250.000, če štejete 
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo. Odgovorne osebe pa 
boste za kršitev plačale med 1.500 in 10.000 evri. 
 
KDO BO PO NOVEM MORAL IZDAJATI E-RAČUNE? 
(avtor: Tanja Urbanija, Finance) 
 
Z vidika DDV e-račun ni nič novega, le prejemnik se mora 
strinjati s prejemanjem e-računov. Novost pa je, da bo tudi za 
»gospodarski« sektor začel veljati zakon o opravljanju plačilnih 
storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), ki bo 
gospodarstvo zavezal k izdaji elektronskega računa 
proračunskim uporabnikom. Sprememba bo pričela veljati s 
1.1.2015. 
 
E-račun ni skeniran račun 
E-račun ni račun, ki je sestavljen v nekem računovodskem 
programu, natisnjen in nato skeniran v denimo obliko pdf in 
poslan po e-pošti. To je klasičen papirnati račun, le da je 
poslan namesto prek Pošte Slovenije (ali DHL, neke hitre 
pošte..) po elektronski pošti. E-račun je račun, izdan v 
standardni elektronski obliki po tehničnih in drugih pogojih, 
določenih s posebnimi predpisi, ki enakovredno zamenjuje 
račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj računa posreduje 
prejemniku računa za opravljeno storitev ali dobavljeno blago. 
 
Poleg zakonske zaveze (in zagroženega prekrška) sicer zadev 
verjetno ne bi nikoli premaknili naprej, predvsem zaradi 

racionalizacije poslovanja, ki pa se bo pokazala šele čez čas. 
Bistvo e-računa bomo dosegli takrat, ko bomo račun pripravili, 
poslali, knjižili, plačali in hranili tako, da bomo le prenesli 
podatke in ne bomo pri vsakem koraku vnašali podatkov 
ročno. Zaradi tega ne smemo racionalizacije gledati v smislu 
stroška ovojnice in znamke. 
 
Obveznosti za proračunske uporabnike 
Proračunski uporabniki bodo morali med seboj od 1. januarja 
2015 obvezno izdajati in prejemati samo e-račune. Zadeva bo 
delovala prek enotne vstopne in izstopne točke UJP. Navadne 
papirnate račune bodo lahko izdali denimo končnim 
porabnikom in tistim, ki niso proračunski uporabniki. Prejeti 
računi bodo morali biti vsi v elektronski obliki, ne glede na 
status izdajatelja računa (velja tako za izdajatelja, ki je 
proračunski uporabnik, kot za izdajatelja iz »gospodarskega« 
sektorja). 
 
Obveznosti za »gospodarski sektor« 
V ta okvir sodijo vsi, ki niso proračunski uporabniki in ki 
dobavljajo blago ali opravljajo storitve za proračunske 
uporabnike. Ti izdajatelji bodo morali nujno izdati e-račun, če 
bo prejemnik računa proračunski uporabnik (ali je ali ni 
zavezanec za DDV, na to ne vpliva). To jasno kaže, da bo od 1. 
januarja 2015 zaveza za e-račune vplivala na širši krog kot 
samo na proračunske uporabnike. 
 
PREDLOG OZS: »VSAK RAČUN ŠTEJE« ZA USPEŠNEJŠI 
BOJ PROTI SIVI EKONOMIJI 
 
OZS ob predstavitvi rezultatov Vlade in inšpekcij v boju zoper 
sivo ekonomijo opozarja, da je največji problem še vedno delo 
na črno t.i. šušmarjev, ki nimajo registrirane dejavnosti in 
legalnim obrtnikom in podjetnikom predstavljajo nelojalno 
konkurenco. OZS obenem predlaga uvedbo motivacijske 
davčne olajšave po načelu »vsak račun šteje«, s katero bi bili v 
boju zoper sivo ekonomijo še uspešnejši.  
»Največji trn v peti legalnim obrtnikom in podjetnikom, ki 
pošteno plačujejo davke in prispevke, so še vedno šušmarji, 
nad katerimi pa je nadzor inšpekcijskih služb premajhen ali ga 
sploh ni. Šušmarji namreč ustvarjajo nelojalno konkurenco 
legalnemu delu gospodarstva, saj neposredno odžirajo delo 
legalnim obrtnikom in podjetnikom. Če bi k reševanju 
problema pristopili celoviteje, tudi s poostrenim nadzorom nad 
šušmarji, bi obseg sive ekonomije lahko zmanjšali za polovico. 
Da bi bil boj zoper sivo ekonomijo še uspešnejši, pa Vladi že 
več let zapored predlagamo, da bi se uvedla posebna 
motivacijska davčna olajšava pri dohodnini po načelu »vsak 
račun šteje«. Olajšava bi veljala pri določenih storitvah, vendar 
le na podlagi verodostojnih listin, s čimer bi spodbudili zbiranje 
računov in pripomogli k zmanjševanju sive ekonomije,« 
poudarja podpredsednik OZS in predsednik UO OZS Branko 
Meh. 
Obseg sive ekonomije v Sloveniji je med razvitejšimi 
evropskimi državami še vedno med najvišjimi. Med 
najpomembnejšimi vzroki, ki vzpodbujajo sivo ekonomijo, so 
po oceni OZS slab inšpekcijski nadzor nad šušmarji, neustrezna 
davčna politika, ki nima stimulativnih vzvodov za prehod iz 
ilegalne v legalno ekonomijo, velika brezposelnost, prevelik 
obseg dovoljene gospodarske dejavnosti gospodinjstev, 
pozitiven odnos potrošnikov do sive ekonomije in dela na črno. 
Dodatno pa k sivi ekonomiji prispevajo slabo gospodarsko 
stanje in finančni krč.  
Če primerjamo obseg sive ekonomije z našimi sosednjimi 
državami članicami EU ugotovimo, da je sive ekonomije največ 
prav v Sloveniji, najmanj pa v Avstriji, ki z 8,5 odstotka BDP 
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spada v skupino držav z najmanjšim obsegom sive ekonomije 
na svetu. Prevelik obseg sive ekonomije v Sloveniji potrjujejo 
tudi različne raziskave, ki kažejo, da se ta obseg v daljšem 
obdobju giblje med 23 in 28 odstotki bruto domačega 

proizvoda (BDP). (po podatkih prof. dr. Friedricha Schneiderja 
iz Univerze v Linzu v Avstriji) 
Predlog »vsak račun šteje« je tudi eden od 10 naj zahtev v 
letošnjih Zahtevah slovenske obrti in podjetništva. 

 

DOSEŽKI OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE V LETIH 2013-2014 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v letu 2013 in v prvi 
polovici letošnjega leta dosegla številne spremembe, ki 
obrtnikom in malim podjetnikom omogočajo lažje poslovanje. 
V minulem letu je bilo tako opravljenih več kot 13.500 
individualnih svetovanj svojim članom, organiziranih 187 
izobraževalnih dogodkov za več kot 7 tisoč udeležencev, 
ustvarjena je bila kartica ugodnosti Mozaik podjetnih, s katero 
so člani deležni ugodnosti več kot 80 partnerjev, in še veliko 
več. 
 
DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA  
− Preprečili smo dvigovanje zavarovalne osnove za 

samostojne podjetnike, ki bo v letu 2014 znižana za 30 %, 
v letu 2015 za 28 % in od leta 2016 dalje za 25 % (s 
sprejetjem Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju).  

− Dosegli zvišanje kazni za šušmarje. 
− Podaljšanje prehodnega obdobja za upokojene 

samostojne podjetnike, ki lahko svoj status zavarovanca 
po novem uredijo do konca leta 2014. 

− Uvedba nove vrste štipendije - štipendije za deficitarne 
poklice (z novim zakonom o štipendiranju, ki je začel 
veljati 1. 1. 2014).  

− Preprečili smo zvišanje zdravstvenih prispevkov za 
samostojne podjetnike iz prvotno predlaganih 172 evrov 
na 123,07 evrov. 

− Dosegli smo, da prispevek za dividende in najemnine ni bil 
sprejet, kot je bilo določeno v prvotnem predlogu 
interventnega zakona. 

− Dosegli smo, da se tudi 100-odstotni lastnik d.o.o. 
(enoosebna družba) v svoji družbi za opravljanje 
poslovodne funkcije lahko zaposli in zavaruje na podlagi 
delovnega razmerja. 

 
ODPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH OVIR  
− Sprememba zakona o varstvu potrošnikov - dosegli smo, 

da tistim podjetnikom, ki sicer nimajo organizirane prodaje 
na daljavo (ki torej občasno ali celo enkratno sprejmejo 
naročilo potrošnika po telefonu in se dogovorijo, da mu 
bodo poslali ali dostavili naročen izdelek), ne bo treba 
zagotavljati potrošniku celo vrsto pravic, obvestil, 
informacij (kot to velja za zaščito potrošniku v primeru 
organizirane prodaje na daljavo). Taka določba je bila 
sprejeta na odboru za gospodarstvo. To bi sicer pomenilo 
povsem nesorazmerno obremenitev malih podjetnikov. 

− Odprava obvezne prijave kratkotrajnih del na višini (globa 
v primeru neprijave del za delodajalca je znašala 2.000 do 
40.000 evrov, za odgovorno osebo delodajalca pa od 500 
do 4.000 evrov) 

 
DAVČNA IN FINANČNA ZAKONODAJA  
− OZS je bila pobudnica peticije proti nepremičninskemu 

davku. Gre za najuspešnejšo peticijo v zgodovini 
samostojne Slovenije, saj jo je podpisalo prek 80 tisoč 
ljudi. OZS je skupaj z opozicijskimi strankami v začetku 
leta 2014 zakon o davku na nepremičnine vložila tudi v 
ustavno presojo. Rezultat: Ustavno sodišče je 
nepremičninski davek razveljavilo. V nasprotnem primeru 

bi obrtniki in podjetniki v povprečju plačali 250 % več kot 
v primerjavi z NUSZ, nekateri pa celo 2000 % več. 

− Podaljšanje veljavnosti davčnih olajšav za tovorna vozila 
Euro V in avtobuse Euro IV tudi v letih 2011, 2012 in 
2013. 

− Predloga Zakona o dohodnini in Zakona o davku od 
dohodka pravnih oseb sta šla po zaslugi OZS v 
zakonodajni postopek. OZS je predlagala, da se prag 
50.000 evrov letnega prometa dvigne na 100.000 evrov, 
normirani stroški pa naj se dvignejo s sedanjih 70  na 80 
% od ustvarjenega prometa. 

− Odprava nepravilnega prenosa rešitev o obdavčitvi 
dobička družbe z neomejeno odgovornostjo.  

 
IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA DELOVANJE V POSAMEZNIH 
PANOGAH 
− Dosegli smo, da je Vlada sprejela nov sklep o pripravi 

novega Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju 
pokopališč, po katerem se bo pokopališka dejavnost tudi v 
bodoče organizirana kot obvezna gospodarska javna 
služba, pogrebna dejavnost pa se bo izvajala v okviru 
proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. V 
nasprotnem primeru bi pogrebno dejavnost opravljale 
samo občine. 

− Kmetje ne morejo več pridobiti dovoljenja pristojnega 
organa samoupravne lokalne skupnosti za prodajo drugih 
domačih jedi in kupljene pijače v skladu z Zakonom o 
gostinstvu. Temu je vrsto let nasprotovala Sekcija za 
gostinstvo in turizem pri OZS in opozarjala na problem 
nelojalne konkurence. 

− Sprememba Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
zraka z emisijo ogljikovega dioksida (zmanjšanje okoljske 
dajatve za plin R134a za petkrat). 

− Pridobitev subvencij za tovorna vozila in avtobuse, ki 
imajo motorje Euro 5 EEV in Euro 6 v višini 4 mio EUR. 

− Preprečili smo, da se mora za voznika avtobusa in vozila, 
ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze, uporabljati 
pogodba o zaposlitvi. 

− Kot partner se je OZS vključila v Center odličnosti 
NAMASTE ter tako odprla dodatne možnosti povezovanja 
malega gospodarstva in znanosti. 

− Zagotovitev subvencij avtoličarjem za prehod na uporabo 
plina za ogrevanje ličarskih komor – subvencije so v 
najboljšem primeru presegale 50 % vrednosti investicije.  

− Možnost pridobitve nadomestnih vinjet v letu 2013 za 
člane, ki popravljajo vetrobranska stekla.  

− Izvedba 15. humanitarno-tekmovalne akcije, v sklopu 
katere so slikopleskarji v enem dnevu prebarvali prostore 
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

 
SVETOVANJE (v letu 2013) 
Opravili smo 13.500 individualnih svetovanj iz področij 
gospodarskega, delovnega in civilnega prava, davčne 
zakonodaje, računovodstva, obračuna plač, financ, 
napotovanja delavcev na delo v tujino, varstva okolja in 
varstva in zdravja pri delu ter drugih področij, ki pomembno 
vplivajo na poslovanje podjetij. 
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NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI  
V letu 2013 smo soorganizirali dva večja sejma v Sloveniji: 3. 
Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS) in 46. Mednarodni 
sejem obrti in podjetnosti (MOS) v Celju. 4. LOS pa se je odvil 
letos maja. Organizirali in izvedli smo 6 skupinskih predstavitev 
na mednarodnih sejmih v tujini ter soorganizirali 4 poslovna 
srečanja v tujini. 
 
Kartica ugodnosti MOZAIK PODJETNIH 
V letu 2013 je zaživela kartica tisočerih ugodnosti MOZAIK 
PODJETNIH, ki članom OZS ponuja številne ugodnosti in 
popuste pri nakupu izdelkov in storitev izbranih dobaviteljev. 
Pri projektu sodeluje že več kot 80 partnerjev in več kot 700 
obrtnikov ter podjetnikov v mreži Jaz-TEBI. V maju 2014 smo 
kartico nadgradili v plačilno, ki po novem omogoča plačevanje 
na 24 obrokov in ponuja številne dodatne ugodnosti kartice 

Diners Club. Nova skupna kartica se imenuje Mozaik podjetnih 
Diners Club. 
 
Izkoristite ugodnosti, ki vam jih prinaša! 

 
 

OBVESTILA ZA SEKCIJE 
 
ZA KOVINARJE 
 
Na področju gradbenih proizvodov je bila lani spremenjena 
zakonodaja v zvezi s trženjem, prav tako so bili izdani novi 
standardi za določene proizvode (med njimi jeklene 
konstrukcije), ki opredeljujejo način označevanja izdelkov in 
opremljanja z dokumentacijo.  
S 1.7.2014 bo tako obvezno CE označevanje jeklenih in 
aluminijastih konstrukcij. Ključni pogoj, da lahko proizvajalec 
jeklene konstrukcije označi proizvod z oznako CE, je, da ima 
vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje. 
Proizvajalci, ki do 1.7.2014 ne boste pridobili certifikata, ne 
boste mogli izdelane jeklene konstrukcije označiti s CE znakom 
ter posledično tudi ne boste smeli dobaviti jeklene konstrukcije 
na trg oziroma na gradbišče. 
Da bi svojim članom omogočili cenovno čim ugodnejšo izvedbo 
vseh ravni pristopa k certificiranju proizvodnje v skladu s 
standardi, se je Sekcija kovinarjev pri OZS s Slovenskim 
inštitutom za standardizacijo (SIST) dogovorila, da posebej za 
člane obrtno-zborničnega sistema omogočijo akcijo pri nakupu 
slovenskih prevodov standardov. Popust, ki se obračuna na 
podlagi članstva pri OZS, velja od 27.5.2014 do vključno 
27.6.2014,  in sicer : 
-30% popust ob nakupu standardov v papirni izdaji in 
-50% popust ob nakupu standardov v elektronski 
enouporabniški verziji.  
Za uveljavljanje popusta je potrebno v naročilu navesti 
promocijsko kodo, ki jo člani dobite na OOZ Škofja 
Loka. 

ZA TEKSTILCE 
 
Sekcija tekstilcev pri OZS je pripravila spletni imenik članov 
omenjene sekcije. Gre za imenik, ki je združil in predstavil 
člane sekcije oziroma vse, ki so se odzvali povabilu. Vpis v 
imenik je brezplačen, celotne stroške krije sekcija oziroma 
OZS, v njem pa se lahko predstavijo le člani sekcije.  
Spletni imenik je namenjen končnemu potrošniku pri lažjem 
iskanju ustreznih storitev, ki jih nudite naši člani – tekstilci. Z 
vzpostavitvijo skupnega spletnega imenika želi sekcija 
potrošniku na enostaven način predstaviti podjetja - člane 
sekcije, njihove storitve in izdelke.  
Gre za samostojni spletni portal, ki pa bo predstavljen v okviru 
spletne strani OZS.  
Vse člane Sekcije tekstilcev pri OZS, ki so oddali izpolnjen 
vprašalnik za vpis v spletni imenik, prosimo, da preverite svoje 
podatke v imeniku preko spletne strani www.tekstilci.si, ki je 
sedaj že »on line« in morebitne napake čim prej sporočite 
preko e-pošte na naslov: adrijana.poljansek@ozs.si, kjer dobite 
tudi vse dodatne informacije. 
 
ZA GRAFIČARJE IN TISKARJE  
Sekcija grafičarjev pri OZS je pripravila program za izračun 
cen. Cene materialov bo sekcija večkrat obnavljala, tako da bo 
program za izračun vedno usklajen z novimi cenami. Program 
naj bi bil v pomoč vsem tiskarjem, še posebej pa tistim, ki si 
ne morejo kupiti dragih programov. 
Program najdete  na spletni strani OZS pri sekciji grafičarjev. 

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

 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

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

FINANČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)  pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 22.10.2013 
sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina članarine, ki tako znaša: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da navedene 
podatke preverite in nam svoje morebitne pripombe čim prej sporočite! 
 
IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za polni delovni čas od 1.1.2014 dalje znaša 789,15 EUR. 
Preverite spremenjeno dohodninsko lestvico na spletni strani DURS-a. Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012 
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km. 
 
REGRES ZA LETNI DOPUST 
Obveznost za izplačilo regresa za letni dopust je določena v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) (Uradni list 
RS, št. 21/2013 do 78/2013), ki določa tudi minimalno višino regresa. Določeno je, da mora delodajalec delavcu izplačati regres 
najmanj v višini minimalne plače. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo pa določa, da znaša regres za letni dopust v 
višini 797,04 EUR. 
Regres za letni dopust mora biti izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjema od navedenega pravila so 
delodajalci, ki so nelikvidni. Za takšne primere se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši rok za izplačilo 
regresa, ki pa ne sme biti kasnejši od 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
Skladno z določbami ZDR-1 je pravica do regresa vezana na pravico do letnega dopusta. V primeru, da ima delavec pravico do izrabe 
le sorazmernega dela dopusta, mu pripada tudi sorazmerni del regresa za letni dopust. Izjema od navedenega pravila so 
delavci, ki delajo krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1. Gre za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s predpisi o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu in imajo pravice iz 
socialnega zavarovanja, kot če bi delali polni delovni čas. 
 
PRISPEVEK ZA USKLAJEVANJE IN IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO 
Obvestilo Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ: 
 
»Spoštovani obrtniki in podjetniki! Konec meseca maja 2014 ste prejeli poziv za plačilo položnice za izvajanje Kolektivne pogodbe za 
obrt in podjetništvo (KPOP) (Uradni list RS št. 92/2013, sopodpis OZS Uradni list RS št. 16/2014). KPOP s komentarjem je objavljena 
na spletni strani www.zdops.si. 
81. člen KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec maj plačajo Združenju delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni 
plačati vsi delodajalci, ki opravljajo obrtno oz. obrti podobno dejavnost. 
Zavedamo se, da je v teh kriznih časih vsak evro pomemben, vendar verjamemo, da se zavedate pomembnosti svoje delodajalske 
organizacije ZDOPS in ker na ta način omogočate njeno delovanje, zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, 
kakor tudi pri uveljavljanju vaših interesov predvsem v času, ko se politiki ukvarjajo sami s seboj in ne z razvojnimi programi 
usmerjenimi v povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Po drugi strani pa naše zahteve preprečujejo, da bi politika 
sprejemala ukrepe, ki bi položaj slovenskega gospodarstva, predvsem delodajalcev še poslabšal, kar je v teh težkih kriznih časih še 
toliko bolj pomembno. Prosimo vas, da svoj letni prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za leto 2014 nakažete 
po položnici, ki ste jo prejeli.  
V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da stopite z nami v kontakt na tel. št. 01/5830-572 in 01/5830-577 ali na e-mail 
info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo sredstev na TRR ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana. 
Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec maj 2014.« 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Marija Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 800 izvodov 

PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec maj 2014 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 EUR (Pozor! Znesek se je spremenil 1.4.2014!) 
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,36 EUR 
 
ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA:  
Najnižja bruto pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 841,98 EUR 
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno oddati elektronsko preko sistema e-davki. 
 
Glede na vse več klicev naših članov ali si lahko plačujejo tudi višje prispevke kot jim je določeno na podlagi zavarovalne 
osnove v obvestilu, je svetovalna služba OZS pridobila dodatno informacijo iz Generalnega davčnega urada v Ljubljani: 
»Če želi zavezanec - samozaposleni plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki mu je določena na podlagi 
doseženega dobička, to stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od 
katere pač želi prispevke plačevati. To je tudi podrobno navedeno v navodilu za izpolnjevanje OPSVZ obrazca: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju zavarovalne 
osnove ni potrebno, svojo odločitev o tem samozaposleni sporoči tako, da pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje zavarovalne osnove 
ter od te obračuna prispevke.« 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec MAJ 2014: 

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 316,86 2.036,49

Dosežen dobi ček za dolo čitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

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

 
 
 
INFORMACIJI O POSLOVANJU DRUŽB IN PODJETNIKOV V RS V LETU 2013 
V AJPES so pripravili Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2013 in Informacijo o poslovanju 
samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2013. Informaciji na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazujeta 
rezultate za leto 2013 za družbe in podjetnike ter sta lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter 
spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik. 
Informaciji in njihove bistvene ugotovitve oziroma povzetek sta javnosti dostopni tudi na spletnem portalu AJPES, vpogled v 
posamezna letna poročila predložene za namen javnosti (družbe zavezane k reviziji jih lahko predlagajo do konca avgusta 2014) pa je 
na spletnem portalu AJPES zagotovljen v posebni spletni aplikaciji JOLP. 


