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AKTUALNO 
 
UPORABA POTRJENIH VEZANIH KNJIG RAČUNOV 
(avtor: Iztok Mohorič, univ.dipl.pravnik, svetovalec SC OZS) 
 
Dne 29.12.2015 je Ministrstvo za finance objavilo in poslalo v 
javno obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o vsebini, 
obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se bo 
pričel uporabljati s 01.02.2015. 
  
Kdo bo moral uporabljati vezano knjigo računov 
Vezano knjigo računov bodo uporabljali vsi davčni zavezanci, ki 
pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne račune oz. 
paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo samo 
občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpovedi računalniškega 
sistema ali izpada električne energije. To pomeni, da morajo 
vezano knjigo računov nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo 
gotovinsko in izdajajo račune s pomočjo računalniškega 
programa ali druge ustrezno podprte strojne opreme, torej 
registrske blagajne, ki ustreza zahtevam po 38. členu ZdavP-2 
ter omogoča sledljivost računov in na tej opremi ni mogoče 
naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih. Kot 
rečeno, ti zavezanci bodo morali napisati ročni račun, če bo 
blagajna v okvari ali bo prišlo do izpada električne energije. 
 
Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje 
Plačilo z gotovino je vsako plačilo z bankovci in kovanci, ki so v 
obtoku kot plačilno sredstvo in ne predstavljajo neposrednega 
nakazila na transakcijski račun. Poleg tega je smatrano, da gre 
za gotovinsko plačilo tudi pri plačilu s plačilno ali kreditno 
kartico, čekom in drug podoben način plačila, vendar se pri teh 
pojavi vprašanje smiselnosti glede izpisa računa iz vezane 
knjige računov, ker je plačilo vidno na transakcijskem računu, 
ki mu FURS sledi. Ali bo  v tem primeru potrebno napisati 
račun iz vezane knjige ali se bo takšno plačilo štelo za 
negotovinsko plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko bo to 
vprašanje usklajeno.  
 
 

Kako do vezane knjige računov 
Ker Pravilnik začne veljati s 01.02.2015, v prodaji vezane 
knjige računov še ni. Izdal jo bo davčni organ ali pa jo bo 
zavezanec kupil v prosti prodaji  pri založniku, ki bo le-to izdal 
na podlagi dovoljenja davčnega organa. Ko bo vezana knjiga 
računov v prodaji, bodo uporabniki pravočasno o tem 
obveščeni, predvideva pa se, da bo to nekje v sredini januarja. 
 
Kako pri FURS-u potrditi vezano knjigo računov  
Prek sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezane 
knjige računov, FURS bo prek elektronske pošte poslal 
odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil. Vsak, ki 
tega ne bo storil preko sistema eDavkov, bo obveznost opravil 
osebno na finančnem uradu. 
 
Kako bo FURS vodil evidenco vezane knjige računov 
Na finančni upravi bodo vodili elektronsko evidenco o izdanih 
knjigah računov po posameznem davčnem zavezancu in bo 
vsebovala davčno številko, naziv ali ime zavezanca, naslov, 
torej sedež zavezanca ali stalno oz. začasno prebivališče, 
serijsko številko vezane knjige računov, datum potrditve 
vezane knjige računov in davčno številko zavezanca, ki je 
prevzel vezano knjigo računov. 
 
Čas hrambe  
Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov se hranijo 
deset let. 
 
 
NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST OD 1. JANUARJA 2015 DALJE 
 
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v 
prehodnem obdobju določa 410. člen Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2.  
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V skladu s to določbo so najnižje osnove za posamezno 
kategorijo zavarovancev, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, 
vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, 
preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP). Način določitve 
minimalne osnove za prispevke za zavarovance iz delovnega 
razmerja, samozaposlene osebe, družbenike, rejnice in verske 
delavce od 1.1.2015 dalje, je podrobneje razviden iz 
preglednice, ki je objavljena na spletni strani naše zbornice 
(www.ooz-skofjaloka.si). 
POZOR! Predvsem vas želimo opozoriti na najnižjo 
osnovo za plačilo prispevkov za zaposlene delavce. 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 792,05 EUR. 
Za izplačila od 1.3.2015 dalje pa bo določena osnova v 
višini 52% PP za leto 2014. 
 
 
DVIGNIL SE JE PRAG ZA PAVŠAL 
 
Čeprav se je 1. januarja prag za pavšalno obdavčitev dvignil, 
pa prag za vstop v sistem DDV ostaja nespremenjen. 
Prag za pavšalno obdavčitev, tako za podjetja kot tudi 
samostojne podjetnike, se je dvignil s 50 tisoč na 100 tisoč 
evrov prihodkov, prag za DDV pa ostaja na 50 tisoč evrih 
prihodkov. Z dvigom meje za vstop med normirance pa se je 
dvignila tudi višina normiranih odhodkov, in sicer s 70 na 80 
odstotkov. A pri tem veljajo tudi nekatere omejitve. Podjetje 
mora za to, da zanj tudi velja višji prag za pavšalno 
obdavčitev, imeti vsaj eno osebo zavarovano za poln delovni 
čas, in to za najmanj nepretrganih pet mesecev. 
Pri samostojnih podjetnikih pa je nekoliko drugače. Samostojni 
podjetnik je že sam zavarovan za poln delovni čas. Torej, če 
imate s.p., ne potrebujete še enega zaposlenega, da tudi za 
vas velja zvišan prag za pavšalno obdavčitev. 
Če pa imate le popoldanski s.p., za vas ta višji prag ne velja. 
Če prek s.p.-ja delate samo štiri ure na dan, je vaša meja za 
pavšal še vedno 50 tisoč evrov. A tudi tu so izjeme. Če imate v 
popoldanskem s.p.-ju enega zaposlenega za poln delovni čas 
za vsaj nepretrganih pet mesecev, potem zvišani prag velja 
tudi za vas. 
Podjetja morajo dobro premisliti, ali se jim vstop med 
normirance splača. Pavšalna obdavčitev se najbolj splača tistim 
z nižjimi vhodnimi stroški, recimo podjetjem v storitvenih 
dejavnostih. S tem, ko prag za vstop v sistem DDV ostaja 

nespremenjen, se izgublja glavna prednost pavšalne 
obdavčitve, in sicer preprostost. Zavezanci za DDV morajo 
voditi evidence, prejete in izdane račune... Za to potrebujete 
lastno znanje ali pa računovodjo in z dodatno birokracijo se 
izgubi poenostavitev. 
 
ZAPOSLOVANJE MLADIH POD UGODNEJŠIMI POGOJI 
TUDI ŠE V LETU 2015 
 
Na svoji zadnji decembrski seji je Državni zbor RS sprejel tudi 
novelo Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in 
starševskega varstva. 
Na podlagi te zakonske spremembe, ki podaljšuje veljavnost 
zakona še za eno leto, bodo delodajalci, ki bodo izpolnjevali 
zahtevane pogoje, deležni finančnih spodbud tudi, če bodo v 
letu 2015 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas z brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je 
najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe 
prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.  
 
Za prvih 24 mesecev zaposlitve bodo tako oproščeni plačila 
prispevkov delodajalca in to za vse 4 kategorije obveznega 
zavarovanja, torej za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Tovrstna oprostitev pa 
se ne nanaša na prispevke zavarovanca, kar se je v prejšnjem 
obdobju večkrat napačno interpretiralo. 
Podrobnejša pojasnila si zainteresirani lahko preberete na 
spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje: 
http://www.ess.gov.si/delodajalci 
 
SPREMEMBE PRI OPROSTITVI PLAČILA PRISPEVKOV 
ZA INVALIDSKA PODJETJA 
 
V Uradnem listu RS, št. 98/2014 z dne 31. 12. 2014 je 
objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI-D. 
Z uveljavitvijo novele ZZRZI-D se spreminja 74. člen ZZRZI 
tako, da so invalidska podjetja, ki lahko uveljavljajo oprostitev 
za vse zaposlene delavce, oproščena plačila prispevkov za 
socialno varnost za zaposlene delavce, ki niso invalidi, le do 
višine  trikratnika vsakokratne minimalne plače v Republiki 
Sloveniji (glede na podatek o minimalni plači za leto 2014 to 
znaša 2.367,45 EUR). Navedena sprememba velja za vsa 
izplačila dohodkov iz delovnega razmerja od 1.1.2015 dalje. 

 
 
KAKŠNA JE TOREJ STROŠKOVNA OBREMENITEV UPOKOJENSKEGA DELA?  
(avtor: Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec SC 0ZS) 
 
V zadnjem času presenečeno ugotavljamo, da kljub številnim 
našim pojasnilom v različnih medijih še vse prepogosto prihaja 
do napačnih razumevanj tako med našim članstvom, kot tudi 
sicer, o tem kako je obremenjeno delo upokojencev, zato 
želimo s kratko predstavitvijo geneze sprejemanja in 
spreminjanja te zakonske novosti  - pogodbe o začasnem ali 
občasnem delu upokojencev - (v nadaljevanju »upokojenska 
pogodba«) in s praktičnim prikazom obračuna konkretnega 
primera tovrstnega zaslužka 100 € bruto, odpraviti vsakršne 
nadaljnje dvome in zmote ter preprečiti nadaljnje nepravilnosti 
tako zainteresiranih delodajalcev in njihovih računovodij kot 
tudi  upokojencev! 
 
Na vprašanje članov, ki ga pogosto zastavljajo, češ ali lahko z 
upokojencem sklenejo podjemno pogodbe, je moj odgovor 

vedno enak. Za vključitev upokojenca v delovni proces 
delodajalca je bistveno bolj kot podjemna pogodba primerna 
»upokojenska pogodba«, še posebej, če gre za delo iz osnovne 
dejavnosti delodajalca oz. za delo na sistemiziranem delovnem 
mestu. Razlika v stroškovni obremenitvi med tema pogodbama 
je namreč zanemarljiva oz. je le v tem, da se pri »upokojenski 
pogodbi« plača pavšalni prispevek v višini 4,58 €, pri podjemni 
pogodbi pa v višini 0,53% od zneska izplačila, zato je, odvisno 
od višine izplačila, včasih malenkost dražja prva, drugič pa 
druga pogodba.  
Dobro je vedeti tudi to, da tovrstno delo upokojencev ni 
absolutni nadomestek za podjemno pogodbo, kar pomeni, da 
bo posameznik kljub že sklenjeni »upokojenski pogodbi« lahko 
pri istemu delodajalcu opravljal delo tudi po podjemni pogodbi, 
v kolikor bo seveda tudi za slednjo izpolnjeval zakonsko 
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določene pogoje. Navedeni pogodbi torej ne izključujeta 
ena druge. 
 
Seveda pa morajo biti pri »upokojenski pogodbi« izpolnjeni 
tudi preostali pogoji tako na strani delodajalca, kot tudi na 
strani upokojenca, kar sem podrobneje opisal v reviji Obrtnik 
št. 6/2013. V tem svojem članku sem opozoril, da obstajajo 
glede obremenitve takšnega dela še določene dileme in kot se 
je kmalu zatem izkazalo iz vpogleda v različne zakone, je bilo 
mesec dni izplačilo po takšni pogodbi resnično obremenjeno 
preko 80 %. Z novelo ZUTD-B konec julija 2013 pa je odpadla 
posebna 25 % dajatev iz Zakona o posebnem davku na 
določene prejemke, toda z novelo Zakona o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju se od 1. februarja 2014 
dalje plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 
6,36%, kar pa velja tudi za izplačilo po podjemni pogodbi. Vse 
preostalo glede izpolnjevanja pogojev za takšno delo je še 
vedno v celoti uporabno v mojem, zgoraj omenjenem, članku. 
Naj dodam le še to, da lahko vsi zainteresirani člani OZS s 
poravnano članarino vzorec tovrstne pogodbe, ki ni v prosti 
prodaji, dobijo na OOZ brezplačno! 
 
Praktičen prikaz vseh aktualnih obremenitev dela po 
»upokojenski pogodbi« pa si lahko ogledate v spodnji 
razpredelnici, ki jo je pripravila Zdenka Bedekovič iz SC OZS. 

 
PRIMER IZRAČUNA ZA 100 EUR- PO POGODBI ZA ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV 

I. Obveznosti iz bruto izplačila 

1. Bruto dohodek 100,00 €

2. Prispevek za ZZ  6,36% 6,36 €

3. 10% normiranih stroškov 10,00 €

4. Davčna osnova (1-2-3) 83,64 €

5. Akontacija dohodnine 25% (osnova zaporedna št. 4) 20,91 €

6. Neto dohodek (1-2-5) 72,73 €

II. Obveznosti na bruto izplačilo

7. 8,85%  prispevek za posebne primere zavarovanja (osnova zap. št. 1) 8,85 €

8. Mesečni pavšalni prispevek za zdravstvo 4,58 €

9. 25% dajatev od začasnega ali občasnega dela 25,00 €

10. SKUPAJ  (1+7+8+9) 138,43 €

III. Skupni stroški izplačevalca dohodka 

IV. Predložitev obračuna davčnega odtegljaja na REK obrazcih 

Vrsta REK obrazca                    REK-2

Oznaka dohodka na REK obrazcu 1516

Oznaka dohodka na iREK obrazcu 1230  
 
 
NOVA UREDITEV OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA - po 1.1.2015! 
(vir: spletna stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve) 
   
Konec aprila 2014 je bil v Državnem zboru RS sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon se je 
začel uporabljati 18. 8. 2014, razen določil, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela. Ta se uporabljajo od 1. 1. 
2015 dalje.  
 
Med novostmi, ki se bodo uporabljale glede osebnega 
dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so tudi vrednotnice. 
Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem 
znesku 9 evrov (7 evrov prispevek za  pokojninsko in 
invalidsko  zavarovanje, 2 evra prispevek za zdravstveno 
zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen).  
 
Naročnik bo moral za vsakega izvajalca kupiti le eno 
vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, 
ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število 
opravljenih storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se 
opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje 
izdelkov, nabiranje zelišč,…), pa bo moral vrednotnico za 
posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, 
kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam.  
 
Nov sistem osebnega dopolnilnega dela se uporablja od 1. 
januarja 2015 dalje. Za vse tiste, ki osebno dopolnilno 
delo že opravljajo po starem zakonu, torej imajo na 
dan 31. decembra 2014  priglašeno osebno dopolnilno 
delo (ODD) po določbah prejšnjega zakona in 
pravilnika, velja polletno prehodno obdobje. Osebno 

dopolnilno delo lahko opravljajo še naprej pod pogoji 
in na način, veljaven na dan 31. 12. 2014, vendar se 
morajo ponovno priglasiti za opravljanje ODD na 
podlagi in pod pogoji novega zakona in pravilnika v 
šestih mesecih od začetka uporabe novega pravilnika, 
torej najkasneje do 30. 6. 2015.  
 
KATERA DELA SE LAHKO OPRAVLJAJO KOT OSEBNO 
DOPOLNILNO DELO 
Sam zakon ne določa natančno vseh možnih oblik (vrst) ODD, 
pač pa vrste ODD našteva povečini primeroma. Zakon poleg 
tega določa pogoje, pod katerimi se lahko opravlja ODD ter 
določa osnove postopka priglasitve ODD. Ključno je izhodišče, 
da ODD ne predstavlja oblike zaposlitve pri delodajalcu, ampak 
je za ODD bistveno, da  posameznik sam opravlja priglašena 
dela v okviru ODD.  
 
Zakon in pravilnik delita dela, ki se štejejo za  ODD, na dve 
osnovni skupini (odvisno od vrste dela in od tega, kdo ima 
obveznost nakupa vrednotnice).   
A: Prva skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na 
naročniku storitve in kjer se dela ne smejo opravljati za 
pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno 
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osebo, so tista dela, kadar posameznik sam opravlja dela 
pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga 
manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo 
drugače. Ta dela so našteta v prilogi 1 Pravilnika pod točko A, 
in sicer: 
1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju 

stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje 
pripadajočih zunanjih površin (sem ne sodi pomoč pri 
čiščenju in vzdrževanju zunanjih pripadajočih površin, 
kadar gre za stanovanjski objekt z osem ali več stanovanji 
ali enotami  oz. dvema ali več etažnima lastnikoma in 
njihovimi pripadajočimi površinami. V tem primeru je 
namreč potrebno po stanovanjskem zakonu imeti 
upravnika, ki je pravna  oseba (ima registrirano 
dejavnost), in se tovrstno delo ne more opravljati v okviru 
ODD na podlagi 2.odst. 12. člena ZPDZC-1). V objektu, ki 
ima 8 ali manj posameznih delov  ali manj kot 3 etažne 
lastnike pa   lahko na podlagi stanovanjskega zakona   po 
pooblastilu lastnikov  naloge upravnika opravlja eden od 
etažnih lastnikov, ki pa je fizična oseba (brez pravnega 
statusa oz. registracije). V tem primeru  bo lahko   pod 
točko A1 predloga pravilnika o ODD (občasna pomoč v 
gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih 
površin), to delo  v takih objektih tudi po 1.1.2015 na 
podlagi ZPDZC-1 in novega pravilnika o ODD opravljala  
oseba s priglašenim ODD. Zavezanec za plačilo 
vrednotnice (naročnik)  bo  v tem primeru  fizična oseba 
kot eden izmed etažnih lastnikov v objektu, ki ima 
pooblastilo ostalih etažnih lastnikov za izvrševanje poslov, 
ki sodijo v krog upravljanja upravniških storitev) 

2. občasna pomoč  pri kmetijskih delih (gre za občasno 
pomoč pri  kmetijskih delih, ki so navedena v Standardni 
klasifikaciji dejavnosti 2008 (Šifrant SKD) pod šiframi do 
vključno  A 01.640) 

3. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in 
invalidom na domu, spremstvo oseb,ki potrebujejo nego 
(pri tem ne gre le za storitve pomoči, ki se odvijajo na 
domu (v stanovanju), pač pa za različne pomoči starejšim, 
bolnim in invalidom, ki se odvijajo izven stanovanja 
(prinašanje pripravljenih obrokov, nabava živil, pomoč pri 
vzdrževanju osebne higiene, ipd.) 

4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in 
študijskih obveznosti (inštrukcije so namenjene le osebam, 
ki imajo status šolarja, dijaka ali študenta, po vsebini pa 
so omejene na obveznosti, ki iz tega statusa izhajajo) 

5. občasno prevajanje in lektoriranje 
6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih 

vsebin  ob zasebnih dogodkih (zasebni dogodki so tisti, 
katerih organizator je posameznik za svoje zasebne 
potrebe (rojstni dnevi, poroke, obletnice, ipd) 

7. občasna pomoč  pri oskrbi hišnih živali na  domu lastnika 
živali (gre za oskrbo domačih živali v času  odsotnosti 
lastnika hišne živali, sem sodi tudi sprehajanje hišnih 
živali) 

 
B: Druga skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic 
na izvajalcu storitve in kjer se dela lahko opravljajo 
tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali 
samozaposleno osebo, pa je, kadar posameznik sam 
izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z 
zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se 
izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih in  jih prodaja ali kadar gre za  
nabiranje in prodajo gozdnih sadežev in zelišč. Ta dela so 
našteta v prilogi 1 Pravilnika pod točko B: 

1. izdeluje in prodaja izdelke domače in umetnostne obrti v 
skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso 
namenjeni zaužitju (gre za izdelke, ki so izdelani na 
podlagi dejavnosti, ki po mnenju  strokovne komisije za 
preverjanje rokodelskih izdelkov sodijo v okvire domače in 
umetnostne obrti) 

2. izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je 
možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno 
tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja (ključni 
pogoji so, da gre za pretežno ročno izdelavo ali po 
pretežno tradicionalnih postopkih in da niso namenjeni 
zaužitju-npr. spominki, dekorativni predmeti, posoda,, 
razni galanterijski predmeti,…) 

3. nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi 
osnovni obliki (pomeni brez predelave, ki pomeni vsak 
postopek, ki bistveno spremeni začetni proizvod (npr. ni 
možno sušenje , mariniranje, iztiskanje teh sadežev in 
zelišč,…) 

4. melje žito ter žge apno in oglje na tradicionalen način in 
prodaja. 

 
POSTOPEK PRIGLASITVE ODD 
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora 
ODD pred pričetkom opravljanja priglasiti na Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES). Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES ali 
osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi 
prek spletnega portala AJPES.  
Posameznik ob priglasitvi ODD dela navede naslednje podatke: 
ime, priimek in naslov; davčno številko; dela, ki jih bo opravljal 
kot ODD; kontaktni podatek (telefonska številka ali elektronski 
naslov). 
Posameznik lahko začne posamezno vrsto ODD opravljati z 
dnem priglasitve te vrste ODD. Ob priglasitvi ODD posameznik 
navede kontaktni podatek, namenjen javni objavi. Za namen 
javne objave lahko posameznik izbere tudi regijo, v kateri bo 
pretežno opravljal priglašeno ODD. Priglašeni izvajalci ODD so 
objavljeni na spletni strani AJPES.  
 
POSTOPEK PRIDOBITVE VREDNOTNICE 
Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je 
vnaprej pridobljena vrednotnica. Vrednotnico je mogoče kupiti 
na katerikoli upravni enoti, ob vzpostavitvi e-uprave bo to 
mogoče opraviti preko spleta, kar bo še pred iztekom 
prehodnega obdobja opravljanja ODD za tiste posameznike, ki 
bodo imeli priglašeno osebno dopolnilno delo na dan 31. 12. 
2014. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike - dela 
pod točko A (storitve) mora vrednotnico kupiti naročnik, v 
primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike - 
dela pod točko B (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa 
mora vrednotnico kupiti zavarovanec sam.  
Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega 
izvajalca osebnega dopolnilnega dela. V primeru, ko 
posameznik večkrat na mesec npr. čisti pri istem naročniku, 
naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na 
mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj 
kupiti vrednotnico. V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup 
vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno 
vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo.  
Vrednotnica je določena v višini 9 EUR; in sicer 7 EUR za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (izračun je narejen tako, 
da 1 vrednotnica je približno 1 dan pokojninske dobe) in 2 EUR 
za zdravstveno zavarovanje (višina je sorazmerna razmerju 
višine prispevkov za PIZ (24,35%) in prispevkov za ZZ 
(6,36%), ki prinašajo po vsebini enak obseg pravic, kot jih 
prinaša vrednotnica).  
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DOSEŽEN PRIHODEK IN NAČIN POROČANJA  
Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v 
posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme 
presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki 
Sloveniji v preteklem koledarskem letu. Konkretno to pomeni, 
da po podatkih iz leta 2012 prihodek v posameznem polletju 
ne bo smel presegati 2.974,32 EUR. Posameznik, ki opravlja 
osebno dopolnilno delo, mora polletno poročati finančni upravi 
o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, 

in sicer najpozneje do desetega dne v mesecu po preteku 
polletnega obdobja.  
 
Nadzor nad osebnim dopolnilnim delom opravlja Finančna 
uprava RS. Za opravljanje dela na črno s strani posameznika 
so predvidene globe v  višini od  1.000 do 7.000 EUR (gre za 
t.i. šušmarje). Od 500 do 2.500 EUR pa se kaznuje 
posameznik, ki ponuja ali oglašuje dejavnost ali delo, ki se 
šteje za delo na črno. 

 
 

ENERGETSKE IZKAZNICE (pripravil: Janko Rozman, sekretar Sekcije gradbenikov pri OZS) 

 
Ker je bilo v zadnjih dneh kar nekaj vprašanj na temo energetskih izkaznic, predvsem glede prostorov, ki se oddajajo v najem, je Janko 
Rozman, sekretar Sekcije gradbenikov pri OZS, na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pristojno za to področje, poizkušal pridobiti čim 
bolj natančne informacije glede tega področja. 
 
Osnovna informacija, ki zanima najbolj širok krog naših članov 
je ta, da ZA OBSTOJEČE NAJEME PRIDOBIVANJE 
ENERGETSKE IZKAZNICE NI POTREBNO. Torej: če ima 
kdorkoli že nekaj časa sklenjeno najemno pogodbo in jo bo z 
istim najemnikov podaljševal tudi za naprej, nima na tem 
področju nobenih obveznosti. To seveda pomeni, da bo 
potrebno tudi dokazati (stalno ali začasno bivališče, obstoječe 
najemne pogodbe,…).  
Energetske izkaznice so v osnovi namenjene temu, da 
pomagajo nekomu, ki se odloča na novo, da se bo npr. odločil 
za najem (ali nakup) energetsko bolj učinkovitega prostora ali 
objekta. Za nekoga, ki je npr. najemnik nekih prostorov že dalj 
časa, se lahko smatra, da te prostore dobro pozna in se lahko 
odloči za podaljšanje na podlagi svojih izkušenj. 
 
Trenutno je najbolj pereče oglaševanje (za podajo ali najem), 
saj je s 1.1.2015 stopila v veljavo določba Energetskega 
zakona, da se lahko oglašujejo (za prodajo ali najem) samo 
objekti, ki imajo izdano veljavno energetsko izkaznico 
(zagrožena globa je 250 eur – torej previdno z oglasi!). 
 
OSTALE INFORMACIJE O ENERGETSKIH IZKAZNICAH 
Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni 
prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje 
pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko 
izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto 
energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko 
predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. 
Pri oglaševanju prodaje in najema mora lastnik zagotoviti, da 
se navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti 
stavbe iz energetske izkaznice. 
Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna sestavina 
projekta izvedenih del (PID-a). 
 
Obstajati dve vrsti energetskih izkaznic: 
a) Računska energetska izkaznica se izda za vse 

novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe. 
b) Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe 

nestanovanjske stavbe. Namesto merjene energetske 
izkaznice se lahko izda tudi računska energetska izkaznica, 
če neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic 
presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi. 

Ne glede na navedeno, pa se energetsko izkaznico izda tudi 
ločeno za posamezni del stavbe (stanovanjsko enoto), kadar 
tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo 
celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela 
stavbe. 
Lastniki nepremičnin bodo skladno z novim Energetskim 
zakonom lahko oglobljeni zaradi neupoštevanja zakonodaje na 

področju energetskega certificiranja stavb. Z globo v višini 250 
EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega 
dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali 
posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri 
oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske 
učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske 
izkaznice. Navedeno določilo se začne izvajati s 1.1.2015. 
 
Z globo v višini 300 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe 
ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v 
najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo 
pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske 
izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela. Navedeno 
določilo se začne izvajati s 23.03.2015. 
 
Stavbe, katere ne potrebujejo energetske izkaznice so: 
− stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu 

kulturne dediščine, 
− stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene in verske 

dejavnosti, 
− industrijske stavbe in skladišča, 
− nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,  
− enostavni in nezahtevni objekti 
− samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, 

manjšo od 50 m². 
Izjeme pri najemu stanovanjskih stavbe, ki se oddajajo v 
najem: 
− Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje pri 

podaljšanju obstoječe najemne pogodbe, kar se dokazuje 
s prijavo stalnega ali začasnega bivališča pred najemom. 

− Lastnik stavbe energetske izkaznice ne potrebuje, če 
sklene najemno pogodbo za obdobje manjše od 1 leta. 

Izjeme pri gradnji, ki ni namenjena za prodajo ali oddajo v 
najem: za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s 
področja graditve objektov in se ne prodajo ali oddajo v najem 
se šteje, da je obveznost glede izdelave energetske izkaznice 
izpolnjena z izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Torej, 
energetska izkaznica stavbe je obvezna le pri gradnji za trg 
(prodaja ali najem). Pri ostalih novogradnjah namesto 
izkaznice zadošča izkaz energijskih lastnosti stavbe po PURES-
u. Ta  izkaz, ki ustreza izvedenemu stanju, bi se moral po ZGO 
nahajati v dokazilu o zanesljivosti stavbe. 
 
Energetsko izkaznico lahko izdela neodvisni strokovnjak za 
izdelavo energetskih izkaznic stavb s pridobljeno licenco 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Izkaznico lahko izdela 
na osnovi predpisanega obrazca ˝Zahteva za izdelavo 
energetske izkaznice˝. Izdajo pa jo pravne osebe z javnim 
pooblastilom pristojnega ministrstva. 
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Ceno energetske izkaznice določa trg ponudbe in 
povpraševanja. Na ceno posamezne izkaznice na nivoju 
objekta vpliva popolnost dokumentacije, velikost objekta, 

kompleksnost sistemov ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in 
oddaljenost lokacije izdelovalca od naročnika ter še več ostalih 
dejavnikov.  

 
Več o določanju cene si lahko preberete na spletni povezavi ministrstva: http://www.energetika-
portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/cena-energetskih-izkaznic/ 
Ostale koristne informacije glede energetskih izkaznic pa lahko preberete na spletni povezavi ministrstva: http://www.energetika-
portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/ 
 
 
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 
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. 
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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: Minimalna plača delavca za polni delovni čas znaša 789,15 EUR. 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 december 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 (do decembra 2014). Za obračunsko obdobje od januarja 2015 dalje 

znaša prispevek 32,72 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. 
 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za 
mesec DECEMBER 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*

 
 
KRATKA OBVESTILA 
 
Nova spletna stran: PROMOCIJA ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU 
 
Na spletni povezavi http://promocijazdravja.ozs.si/ deluje nova 
spletna stran Promocija zdravja na delovnem mestu, ki je 

nastala v okviru projekta Zdravo delovno okolje v malem 
gospodarstvu, in ga sofinancira Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.  
Poleg splošnega opisa promocije zdravja in predstavitve 
projekta so objavljene vzorčne izjave o varnosti z oceno 
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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 770 izvodov 

tveganja za 11 tipičnih delovnih mest, objavljen je pregled SLO 
zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. V zavihkih 
publikacije, ostalo in povezave so objavljene različne koristne in 
zanimive vsebine, predstavitve z delavnic, ipd. 
 
LOKOMOTIVA - INKUBATOR IN COWORKING 
CENTER ŠKOFJA LOKA JE PRIPRAVLJEN ZA NOVE 
UPORABNIKE 
 
S polno paro smo zakorakali v novo leto, prav tako je v novo 
leto zapeljala Lokomotiva - inkubator in Coworking center, ki ga 
je z različnimi dogodki Razvojna agencija Sora pričela graditi v 
septembru lanskega leta, je sedaj pripravljen tudi za prve 
uporabnike.Na voljo so opremljeni prostori v starem mestnem 
jedru: pisarna z mizo in stolom, sejna soba, WI-FI, možnost 
fotokopiranja, tiskanja, skeniranja, prostor za druženje in tudi 
čajna kuhinja ne manjka. 
Oblikovali so več paketov ponudbe z občasnim ali stalnim 
najemom prostora že za 3 EUR na dan oz. 30 EUR za ves 

mesec.  Trenutno  so oblikovali delovnik od 10.00 do 18.00 ure, 
seveda pa so možni tudi dogovori oz. boste delovnik oblikovali 
skupaj. Za več informacij pokličite Razvojno agencijo Sora na 
tel: 04 50 60 220 ali pišite na lokomotiva.skofjaloka@gmail.com  
 
RAZPIS ZA 15. DRŽAVNO PRVENSTVO MLADIH 
KLEPARJEV KROVCEV 
 
Na zbornici v Škofji Loki razpolagamo z vsebino razpisa za 15. 
državno prvenstvo mladih kleparjev krovcev, ki bo predvidoma 
26. in 27. marca 2015 v Gornji Radgoni. Interesentom ga lahko 
pošljemo tudi po e-pošti. Rok za prijave je 31.1.2015. 
 
STROKOVNO SREČANJE SEKCIJE GRADBNICEV  
 
V  Termah Zreče bo 30. in 31. januarja 2015 potekalo skupno 
strokovno srečanje Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev 
krovcev in Sekcije instalaterjev-energetikov pri OZS.   
Dodatne informacije dobite na OOZ Škofja Loka. 

 

 
 
 
PRIPRAVLJAMO: 
- februar: seminar na temo priprave obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 


