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VABILA 
 
Seminar: DAVČNI OBRAČUN 
ZA LETO 2016 IN PRAVILNO 
OBRAČUNAVANJE STROŠKOV 
ZAPOSLENIH (četrtek, 19.1., 
ob 16. uri) 
 
Pravne osebe in samostojni 

podjetniki so obvezani najmanj enkrat letno preveriti, ali se 
stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v 
premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. 
Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in 
zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun 
ter poslovno oz. letno poročilo. Pred izdelavo je potrebno 
izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih 
dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in 
ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter 
računovodskimi predpisi. Potrebno je preveriti obračune 
in izplačila stroškov zaposlenih z vidika bonitet in 
potnih stroškov, ki so marsikdaj problem opravičenosti 
pred davčnimi inšpektorji, če ni ustreznih podlag. 
 
Cilj našega seminarja, ki bo potekal v četrtek, 19. 
januarja, od 16. do 19. ure v Galeriji Franceta Miheliča v 
Kašči, Spodnji trg 1, je, da vas seznanimo s potrebnim 
pomenom  zaključnega obračuna 2016  in vas 
opozorimo na kaj morate biti pozorni pri njegovi 
izdelavi. Predstavili vam bomo davčno priznane in 
nepriznane stroške, obračune potnih nalogov in drugih 
dohodkov in stroškov poslovanja, ki znajo biti z vidika 
davčnega pregleda sporni. 
Vsebina: 
1. Interni akti in sklepi podjetnika na poslovne 

odločitve. 

2. Razvrstitev družb in samostojnih podjetnikov ter 
potrebna revizija ali preiskava poslovanja. 

3. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja 
in izkaz poslovnega izida in SRS 2016 (oslabitve, 
okrepitve, odpisi).  

4. Na kakšen način in po katerem načinu oslabiti 
terjatve (insolventni postopki, neizterljivosti) ter njihov 
računovodski in davčni vidik. 

5. Davčno priznani, nepotrebni, nepriznani in delno 
priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike. 

6. Nabava in vlaganja v opredmetena osnovna 
sredstva ter njihov računovodski in davčni vidik. 

7. Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, 
reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih ter 
bonitete. 

8. Računovodske in davčne dileme obračunov in izplačil 
stroškov službenih potovanj. 

9. Davčne olajšave za leto 2016 in njihov prenos v 
naslednja leta. 

10. Odgovori na vprašanja ter diskusija. 
 
Predavateljica dr. Lidija Robnik vas bo seznanila z 
novostmi, ki veljajo za zaključni obračun za leto 2016 glede 
vpliva zakonodaje in SRS 2016. Odgovorila bo na vaša 
zastavljena vprašanja in skušala odpraviti morebitne 
dileme, ki jih imate pri svojem delu. 
Predavateljica  je dolgoletna svetovalka s področja financ in 
računovodstva,  strokovnjakinja ter samostojna podjetnica 
in zasebna višja predavateljica s področja financ, 
računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah 
in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in 
delavnic, pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene 
članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij. 
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Kotizacija:  
− brezplačna udeležba za dve osebi iz obratovalnice, 

ki je član OOZ Škofja Loka in ima poravnano članarino, 
− 60 EUR (z vključenim DDV) za vsako nadaljnjo osebo 

iz obratovalnice, ki je član OOZ Škofja Loka in ima 
poravnano članarino, 

− 60 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih območnih 
obrtno-podjetniških zbornic ob pogoju plačane 
članarine, 

− 150 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 17.1.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx), telefona 04 50 60 200 ali e-
pošte ooz.sk.loka@siol.net   
 
BREZPLAČNI PEDAGOŠKO - ANDRAGOŠKI 
SEMINAR NA NAŠI ZBORNICI (23.,24. in 
30.1.2017) 
 
OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim 
kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je 
eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s 
tem za izobraževanje vajencev. Mojstrskim 
kandidatom pa s tem olajša opravljanje četrtega dela 
mojstrskega izpita.  
 
3-dnevni seminar bo potekal 23., 24. in 30. januarja 
2017 od 11. do predvidoma 17.30 ure v veliki sejni 
sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.  
 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Rok za prijavo: 16.1.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: OOZ Škofja Loka, telefon 04 50 60 200 ali e-pošta 
ooz.sk.loka@siol.net Prijavnico objavljamo na naši spletni 
strani: www.ooz-skofjaloka.si 
 
Izkoristite priložnost za brezplačno usposabljanje. OZS 
je namreč partner v dveh konzorcijih, ki sta poleti 2016 
uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev v 
skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport  v okviru sredstev Evropskega socialnega 
sklada. 
Na seminar se lahko prijavite delodajalci, zaposleni delavci 
in pa kandidati za mojstrski izpit. S tem  pridobite potrebno 
pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo 

učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, 
kandidati za mojstrski izpit pa se tako brezplačno v veliki 
meri pripravijo na 4. del mojstrskega izpita. 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (sobota, 
18.3.2017) 
 
Opraviti ga morajo vsi vozniki, ki imajo opravljeno temeljno 
kvalifikacijo, pred iztekom veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. 
kode Evropske unije.   
Organizirali bomo usposabljanje po programu za leto 2017 v 
sodelovanju z OZS, in sicer v soboto, 18. marca, s 
pričetkom ob 9. uri. 
Kotizacija: 
− za člane zbornice s poravnano članarino in pri njih 

zaposlene delavce: 21 EUR/osebo (vključen DDV),  
− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
 
Rok za prijavo: 13.3.2017 oz. do zasedbe prostih mest.  
V primeru prevelikega števila prijavljenih, bomo usposabljanje 
organizirali v dveh skupinah, o čemer bomo vse prijavljene 
pravočasno obvestili. 
 
Prijave: OOZ Škofja Loka preko SPLETNE PRIJAVE 
(http://www.ozs.si/Dogodki.aspx),  telefona 04 50 60 200 ali  
e-pošte ooz.sk.loka@siol.net  
 
Delavnica: CESAR NAJ VZAME, KAR MU GRE – NE 
PA VEČ – DAVKI V PODJETJU (četrtek, 26.1.2017) 
 
Razvojna agencija Sora vabi na brezplačno informativno in 
tematsko delavnico, kjer boste izvedeli vse o davkih. Davki 
so obvezna dajatev, predpisana z različnimi predpisi in so 
»nujno zlo«, saj s pobranimi davki država financira skupne 
javne potrebe. Vsak poslovni subjekt, ki na trgu opravlja 
samostojno dejavnost, mora od ustvarjenega dohodka 
plačati ustrezen davek, zato je prav, da smo z osnovnimi 
pojmi seznanjeni tudi podjetniki. 
 
Delavnica bo pod vodstvom predavateljice Nataše 
Pustotnik potekala v četrtek, 21. januarja 2017, od 
17. do 18.30 ure v prostorih Coworking centra 
Lokomotiva, Mestni trg 38, Škofja Loka. 
 
Kotizacija: BREZPLAČNO! 
Rok za prijavo: 20.1.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
Število udeležencev je omejeno! 
Prijave: Razvojna agencija Sora, telefon 04 50 60 220 ali e-
pošta info@ra-sora.si 

 
 

RAZPIS ZA VELESLALOM OOZ ŠKOFJA LOKA ZA POSAMIČNO 
IN EKIPNO (DRUŽINSKO) TEKMOVANJE  
(sobota, 21. januar 2017) 
 
 
ORGANIZATOR:  OOZ Škofja Loka v sodelovanju STC Stari vrh in   
     Timingom Poljane. 
 
KRAJ IN DATUM:  Stari vrh (Kopa), sobota 21. januar 2017. 
 
PROGRAM:                Ogled proge od 9. do 9.20 ure.  Štart tekme ob 9.30 uri.        
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ŠTARTNE ŠTEVILKE:  od 8.45 do 9.15 ure pri brunarici pri traku za otroke na Kopi. Vsi udeleženci prejmejo tudi 
bone za prehrano in napitek. Prehrana bo prav tako urejena pri brunarici pri traku za otroke. 

 
PRAVICA NASTOPA:   Člani OOZ Škofja Loka, njihovi družinski člani, pri njih zaposleni delavci, štipendisti in vajenci 

ter upokojeni obrtniki. 
 
PRIJAVNINA:  Udeležba na tekmovanju je brezplačna, saj stroške organizacije tekme, nagrad, hrane in 

napitkov na smučišču krije OOZ Škofja Loka iz sredstev, ki jih pridobiva na trgu. Nakup 
smučarske karte je strošek tekmovalca. 

 
TEKMOVALNE KATEGORIJE : 

 MOŠKI ŽENSKE FANTJE DEKLETA 
A: 1956 in starejši A: 1966 in starejše A: 2002-2005 A: 2002-2005 
B: 1957-1966 B: 1967-1976  B: 2006-2008 B: 2006-2008 
C: 1967-1976 C: 1977-1986 C: 2009 in mlajši C: 2009 in mlajše 
D: 1977-1986 D: 1987-2001   
E: 1987-2001     

 
POGOJI ZA EKIPNO (DRUŽINSKO) TEKMOVANJE:  
Za ekipno tekmovanje se je potrebno posebej prijaviti. Ekipo sestavljajo najmanj trije ožji družinski člani (oče, mati in njuni 
otroci ali eden izmed staršev in otroci), s tem da se upoštevajo tri najboljša dosežena mesta v različnih kategorijah. Bolje 
uvrščena družina je tista, ki v skupnem seštevku mest doseže nižji seštevek. V primeru enakega števila točk je bolje uvrščena 
družina, ki je osvojila več višjih mest. V kolikor bo »rezultat« neodločen, je boljša ekipa z več člani v ekipi. Če bo »rezultat« še 
vedno neodločen, je boljša ekipa z višjim seštevkom starosti vseh članov v ekipi. 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV:  Pol ure po končanem tekmovanju pri brunarici pri traku za otroke. 
 
NAGRADE: Prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji prejmejo kolajne. V ekipnem (družinskem) tekmovanju prejmejo prve tri 

uvrščene ekipe pokale. 
 
PRIJAVE:       Na telefon 04/50 60 200 ali e-naslov: ooz.sk.loka@siol.net. Rok za prijavo: sreda, 18.1.2017! 
 
V primeru neugodnih vremenskih razmer ali premajhnega števila prijavljenih bomo tekmovanje odpovedali, o 
čemer bomo vse prijavljene pravočasno obvestili! 
 
 

 
ZIMSKO POSLOVNO SREČANJE – B2SKI 2017 
 
V času od 3. do 5. februarja 2017 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira večdnevno ZIMSKO POSLOVNO SREČANJE. 
Že tradicionalne zimske igre obrtnikov in podjetnikov so nadgradili v velik poslovni, športni in družabni dogodek na mednarodni 
ravni. 
 
Dobrodošla novost bo veliko poslovno srečanje in mreženje obrtnikov in podjetnikov s širšega področja naših sosednjih 
držav. Osnovni namen je navezovanje poslovnih stikov, ustvarjanje novih poslov ter izmenjava poslovnih in strokovnih izkušenj 
(več na https://www.b2match.eu/b2b-slovenia-wintergames2017). 
 
Športne in družabne aktivnosti nikakor ne bodo izostale. Prav vsi udeleženci velikega mednarodnega dogodka OZS se bodo 
lahko udeležili tekmovanja v veleslalomu, spusta s pležuhi, proste smuke, sankanja, vodenega ogleda Nordijskega centra 
Planica, se preizkusili v curlingu, na zip-linu in še več. 
 
Poleg petkovega brezplačnega B2B dogodka in športnih vikend aktivnosti, bo vsak dan poskrbljeno tudi za dnevno in večerno 
druženje z znanim moderatorjem in živo glasbo v soboto zvečer, ko bodo svečano podelili nagrade zmagovalcem veleslaloma in 
zabavnega tekmovanja s pležuhi.   
 
Več o dogodku najdete na naši spletni strani (www.ooz-skofjaloka.si) ali na spletni strani OZS (www.ozs.si). 
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VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - ODGOVORI NA ZAHTEVE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB   
 
V primeru, da nas v podjetju obišče inšpekcijska služba in pri pregledu ugotovi določene pomanjkljivosti je le te potrebno v 
določenem roku tudi odpraviti.   
Inšpekcijska služba po zaključenem pregledu o tem napiše tudi Zapisnik, na podlagi katerega potem izda ureditveno odločbo.  
Dolžnost podjetja je do določenega roka odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki so zapisane v ureditveni odločbi, potem pa 
najkasneje v roku 8 dni po preteku roka za posamezno pomanjkljivost o tem obvestiti pristojni inšpektorat. V kolikor smo imeli 
npr. rok za odpravo pomanjkljivosti 1.10.2016, potem moramo pristojni inšpektorat obvestiti najkasneje do 9.10.2016. 
Pristojnemu inšpektoratu dokumentov, ki smo jih bili dolžni pripraviti ni potrebno posredovati, ampak je dovolj, da ga obvestimo 
z ustrezno pripravljenim dopisom. 
Običajno dobro pripravljen dopis zadostuje, da nas inšpektor ne bo ponovno obiskal, je pa zelo pomembno, da pomanjkljivosti v 
celoti in na ustrezen način tudi odpravimo. 
Prispevek je pripravil Gregor Gartner s.p., G var, tehnično in poslovno svetovanje (www.g-var.si, info@g-var.si) 

 

AKTUALNO 
 
UVELJAVLJENA VRSTA 
SPREMEMB PRI DAVKIH 
 
Od 1.1.2017 so v veljavi spremembe 
več davčnih zakonov, ki jih je vlada 
pripravila z namenom zmanjšanja 
stroškov dela in s tem povečanja 
konkurenčnosti gospodarstva.  

V paketu davčnih sprememb so novele treh davčnih 
zakonov: zakona o dohodnini, zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb in zakona o davčnem postopku. 
 
Z novelo zakona o dohodnini se je dohodninska lestvica 
preoblikovala tako, da se bodo razbremenile plače nad 
1,64-kratnikom povprečne plače. 
Dohodnina bo še vedno odmerjena v razponu od 16 do 50 
odstotkov od neto letne davčne osnove, ker pa je zdajšnja 
lestvica po oceni vlade nekonkurenčna, se njena 
progresivnost blaži z uvedbo novega davčnega razreda ter 
malenkostnim znižanjem stopnje davka v četrtem razredu. 
Novost je še posebna davčna obravnava za nagrade, ki jih 
zaposleni v podjetjih prejemajo enkrat letno na podlagi 
poslovne uspešnosti, kot so 13. plače in božičnice. Za 
tovrstna izplačila do višine 70 odstotkov povprečne plače po 
novem ni več treba obračunati dohodnine, zato je 
marsikatero podjetje izplačilo nagrad pred koncem leta 
2016 prestavilo na letos. 
Spremembe so tudi za tiste z nižjimi prejemki, in sicer se je 
zvišal dohodkovni prag za upravičenost do višje dodatne 
splošne olajšave. 
Spremembe pri dohodnini bodo seveda povzročile izpad 
proračunskih prihodkov in večinoma se ga bo nadomestilo z 

zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb z veljavnih 17 
na 19 odstotkov. 
Paket davčnih sprememb zaokrožuje novela zakona o 
davčnem postopku, ki prinaša vrsto novosti in 
poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti 
za lažje plačilo davčnega dolga. Ena takšnih je 
predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost, ki jih 
bo finančna uprava pošiljala vsem prostovoljno vključenim 
v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so denimo 
samozaposleni in kmeti. 
Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za 
pet dni po izplačilu plač, uvaja pa se tudi dodatne možnosti 
za lažje plačilo davčnega dolga, kot je denimo možnost 
nižjih obresti ali pa obročnega plačila davka v primerih 
poenostavljene prisilne poravnave. 
 
NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDOH-2R 
 
Gospodarske družbe: 
S 1.1.2017 se začne uporabljati zvišana splošna stopnja 
davka od dohodka pravnih oseb, določena v 60. členu 
ZDDPO-2. Stopnja je zvišana iz 17 % na 19 %. 
Samostojni podjetniki: 
S 1.1.2017 se lestvica za odmero dohodnine spreminja 
tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni 
razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 € in s 
stopnjo davka 34 %. Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem 
davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %. 
Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s s 
spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta od 
1.1.2017 naprej: 

 

Če znaša neto letna davčna osnov v €                            Znaša dohodnina v €  

Nad Do   /   / 

  8.021,34   16 % 

8.201,34 20.400,00 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34  

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39 % nad 48.000,00 

70.907,20   22.943,46 + 50 % nad 70.097,20 
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JANUAR PRINAŠA NOVOST ZA PLAČEVANJE 
PRISPEVKOV S. P. 
(vir: Data d.o.o., avtor: Monika Kern) 
 
Samozaposlene osebe morajo prispevke izračunavati 
mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost 
(OPSVZ obrazec), in sicer najpozneje do 15. dne v mesecu 
za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev eDavki. 
Novega je to, da morajo biti prispevki plačani najpozneje 
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
“5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in 
prispevkov za socialno varnost je uveden z zakonom, in 
sicer se nanaša na vse zavezance za obračun davčnega 
odtegljaja in zavezance za prispevke (torej tako na 
delodajalce in druge izplačevalce, ki izplačujejo dohodke, 
od katerih se obračunava davčni odtegljaj ter obvezni 
prispevki, kot tudi na samostojne zavezance za prispevke, 
npr. samozaposlene osebe),” so sporočili iz Finančne 
uprave RS (Furs). 
 
5-dnevni zamik pri plačilu prispevkov: za koga? 
5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih 
prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu 
davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1): ta sprememba 
se nanaša na plačilo obračunanega davčnega odtegljaja ter 
prispevkov za socialno varnost od vseh izplačil dohodka od 
1. januarja 2017 dalje. 
5-dnevni zamik se uvaja tudi pri plačilu prispevkov za 
socialno varnost za zavezance za prispevke, ki morajo po 

veljavni ureditvi prispevke za socialno varnost plačati 
najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec 
(samozaposleni, družbeniki, kmetje, prostovoljno vključeni 
v obvezno zavarovanje, …). 
 
Januar prinaša novost za plačevanje prispevkov s. p. 
Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil 
predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost 
(POPSV obrazec) in ga vročil zavezancu elektronsko prek 
portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli 
mesec. 
 
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso 
pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem 
eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVZ 
obrazec najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Zavezanec mora sam v OPSVZ obrazcu posredovati tudi 
morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja 
določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se 
odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne 
osnove. 
 
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV 
pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z 
obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbah Zakona o 
davčnem postopku-ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV 
postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v 
skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem 
postopku-ZDavP-2. 

 
 
ZNATE NAREDITI REFUNDACIJE BOLEZNIN PREK E-VEM? 
( www.finance.si, avtor: Urška Trobej) 
 
Vprašanje: Smo veliki 
delodajalec in bi želeli na zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
(ZZZS) elektronsko oddati 
zahtevke za refundacije boleznin 
zaposlenih. Želimo se izogniti 

večkratnemu vnosu podatkov o bolezninah zaposlenih, 
fizičnemu pošiljanju po navadni pošti in zmanjšati napake 
pri vnosu podatkov. Kako lahko elektronsko vložimo 
zahtevek za refundacijo boleznin zaposlenih? 
 
Odgovor: Elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije 
boleznin je možno od 1. oktobra 2016 prek portala e-VEM. 
Možno je torej elektronsko vlaganje tako imenovanih 
zahtevkov delodajalcev za izplačilo nadomestila plače zaradi 
začasne zadržanosti delavca od dela v breme 
zdravstvenega zavarovanja. Postopke oddaje teh vlog 
določa pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM, ki je začel 
veljati 1. oktobra 2016. Vlogo delodajalec lahko odda 
neposredno prek oddaljenega dostopa do informacijskega 
sistema e-VEM, če ima ustrezna tehnična sredstva. Za 
podpisovanje in oddajanje dokumentov je treba imeti 
nameščeno digitalno potrdilo ter ustrezno strojno opremo in 
internetno povezavo, kot določajo tako imenovana Navodila 
- zahtevana oprema za elek-tronsko oddajanje dokumentov 
prek e-VEM. 
 
Oddaja zahtevkov za refundacije prek e-VEM: Če se 
delodajalec odloči za takšno posredovanje zahtevkov za 

refundacije, mora biti ali zakoniti zastopnik poslovnega 
subjekta, ki je zavezanec za prijavo, ali pa mora imeti 
pooblastilo zakonitega zastopnika. V ta namen lahko za 
postopek vlaganja zahtevkov za refundacije pooblasti 
fizično ali pravno osebo. Pooblastilo se lahko odda prek 
portala e-VEM ali prek točke VEM. Pooblastilo se evidentira 
v sistemu e-VEM, v katerem poteka nadzor, za katere 
postopke ima uporabnik, ki se prijavi v portal e-VEM, 
pooblastila. 
 
Prek portala e-VEM je omogočeno le vlaganje refundacijskih 
zahtevkov za delavce, torej za zaposlene pri delodajalcih, 
medtem ko za samostojne zavezance same tovrstno 
posredovanje zahtevkov ni možno. Za te ostaja sistem 
vlaganja zahtevkov za refundacijo nespremenjen 
(samozaposleni morajo še vedno na ZZZS poslati »bolniški 
list«, ki ga na hrbtni strani izpolni Finančna uprava RS). 
 
Oddaja zahtevkov za refundacije prek vmesnika pri 
ZZZS:  
Zahtevke za nadomestila lahko podjetja oddajo tudi prek 
tako imenovanega vmesnika za refundacijo nadomestil. 
Namen tega vmesnika je enostavnejši postopek oddaje 
zahtevkov za nadomestilo plače zavarovancev na ZZZS in 
povezanih postopkov. Vloge v tem primeru ni treba pošiljati 
po pošti ali ročno vpisovati podatke prek portala e-VEM, 
temveč se lahko podatki posredujejo na ZZZS prek sistema 
e-VEM neposredno iz sistema za plače. Če se podjetje 
odloči za posredovanje zahtevkov za nadomestila prek 
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vmesnika za refundacijo nadomestil, mora pred začetkom 
uporabe izpolniti obrazec, objavljen na portalu e-VEM, ter 
ga poslati ministrstvu za javno upravo. Tudi za to obliko 
oddaje zahtevkov za nadomestila je mogoče urediti 
pooblastila za posredovanje zahtevkov. 
 
Kako poteka elektronska oddaja zahtevkov za 
refundacijo boleznin:  
Portal e-VEM in postopek nadomestila plač omogočata vnos 
in pregled zahtevkov ter pripadajočih obračunov. Na 
zahtevek je namreč možno oddati do 50 obračunov. Vnos 
zahtevka in pripadajočih obračunov poteka v treh smiselnih 
korakih, podobno kot pri drugih postopkih v portalu e-VEM. 
Postopek se začne z vnosom zahtevka, izbiro prilog in 
pregledom podatkov ter podpisom in oddajo zahtevka. V 
vsakem koraku pred oddajo je možno zahtevek popraviti, 

pregledovati ali shraniti za poznejšo obdelavo. V tem 
primeru zahtevek pridobi tako imenovano e-VEM številko, 
pod katero se vodi zahtevek za nadomestilo v portalu e-
VEM. Pred oddajo zahtevka za nadomestilo se opravi tudi 
vsebinska kontrola podatkov in obračuna v evidencah ZZZS, 
če ni vsebinskih napak, postane zahtevek validiran in se 
lahko odda. 
 
Oddaja zahtevka za nadomestilo je dokončna, ko je vloga 
tudi elektronsko podpisana. Po elektronskem podpisu vloge 
se lahko na portalu e-VEM spremlja njen status, pogleda 
zgodovina oddane vloge ter vse podrobnosti s pripadajočimi 
prilogami v centralni elektronski hrambi. Iz podatkov 
postopka vloge si lahko podjetje pripravi elektronski arhiv 
oddanih vlog za nadomestila oziroma si podatke natisne in 
shrani. 

  
FINANČNE VZPODBUDE 
 
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 1,0%. 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, nespremenljiva 1,00%, 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 IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik 
podjetnik. Zaradi narave dela in postopkov priprave in izdaje revije, je časovna dinamika prilagojena datumom izida revije. Na 
računu za članarino za tekoči mesec je spodaj naveden tudi vaš morebitni dolg. V kolikor ugotovite, da v evidenci nimate 
vseh računov, prosimo, da nas pokličete in ponovno vam jih bomo poslali.   
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: Od 
leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane 
povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.3.2016 znaša najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 809,06 EUR.  
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 32,43 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR  (velja za izplačila od 1.1.2017 dalje) 
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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 780 izvodov 

 

56 % PP** 3,5 PP***

871,30 5.445,62

933,53

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 135,05 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 77,11 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 212,16 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 59,37 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 61,24 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,95 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 125,56 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,87 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,74 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,22 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,52 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,74 10,89

Skupaj drugi prisp. 3,48 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 341,20 2.080,23

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - DECE MBER 2016

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.555,89 EUR*

 
 

 

 
ZA VAS PRIPRAVLJAMO: 
→ 17. februar 2017: ogled gledališke komedije LUMPACIJ VAGABUNDUS (Žiri) 
→ februar 2017: brezplačna delavnica za člane OOZ Škofja Loka: POSTOPEK ZAPOSLITVE IN KADROVSKO DELO 

 

70 % PP** 3,5 PP***

1.089,12 5.445,62

 1.555,89 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 168,81 844,07

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 96,39 481,94

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 265,20 1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 69,27 346,34

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 71,45 357,23

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,77 28,86

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 146,49 732,43

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,09 5,45

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,09 5,45

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,18 10,90

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,52 7,62

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,65 3,27

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,17 10,89

Skupaj drugi prisp. 4,35 21,79

PRISPEVKI SKUPAJ 416,04 2.080,23

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) -DECEMBER  2016

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca


