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Neplačevanje 
prispevkov ima lahko 
hude posledice 

FURS s pomočjo 
davčnih blagajn 
nadzira delo na črno 

Obveznosti 

3 5 7 

PROSTI POSLOVNI PROSTORI NA ZBORNICI 
 
Iščete poslovni prostor? OOZ Škofja Loka ima še vedno na voljo nekaj prostih poslovnih prostorov, ki so primerni za opravljanje 
mirne dejavnosti ali pisarniško delo: 
Dom obrtnikov, Spodnji trg 2: Center storitvene obrti, Spodnji trg 2a: 
pritličje – 10,90 m2 po ceni 6,65 EUR/m2 pritličje – 64,10 m2 po ceni 6,65 EUR/m2 
mansarda – 12,00 m2 po ceni 5,11 EUR/m2  
mansarda – 19,90 m2 po ceni 5,11 EUR/m2  

INFO: telefon 04 50 60 200 ali ooz.sk.loka@siol.net 
 
PRIZNANJA NAŠIM ČLANOM 
 
1. Priznanja članom za nadaljevanje tradicije opravljanja dejavnosti – povabilo k prijavi 
OOZ Škofja Loka bo tudi letos podelila priznanja  tistim obratovalnicam, ki nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti oziroma je ta v 
njihovi družini ali podjetju postala že tradicionalna. Do tega priznanja ste upravičeni tisti člani naše zbornice, ki se boste odzvali 
našemu povabilu in predložili dokazila, iz katerih je razvidno, da se dejavnost v vaši družini ali podjetju opravlja že daljše 
obdobje (nad 30 let), okrogel jubilej pa ste ali še boste praznovali v letošnjem letu.  
Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob podelitvi priznanj jubilantom predvidoma 19. oktobra.  
Vašo prijavo skupaj z dokazili pričakujemo do srede, 27.9.2017. 
 
2. Priznanja članom ob njihovem jubilejnem letu opravljanja zasebne dejavnosti 
Ta priznanja se podeljujejo letno in jih prejmete vsi člani OOZ Škofja Loka, ki v koledarskem letu podelitve praznujete okrogel 
jubilej opravljanja dejavnosti. Pri izračunu dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo datum ustanovitve fizične ali pravne 
osebe. V kolikor je v času poslovanja prišlo do statusne spremembe (npr. preoblikovanje s.p. v d.o.o. in podobno), pri izračunu 
dobe opravljanja dejavnosti upoštevamo lastništvo novonastalega poslovnega subjekta.   
Tako kot v preteklih letih, smo tudi letos pripravili računalniški izpis seznama članov, ki v letošnjem letu praznujete 10, 20, 30, 
35, 40 in več let opravljanja dejavnosti. Seznam je izdelan na podlagi podatkov iz obrtnega registra, zato prosimo, da 
seznam natančno pregledate.   
Če letos praznujete okrogli jubilej, na seznamu pa NI vašega imena, vas prosimo, da nam to sporočite na telefon 04/50-60-200. 
Z veseljem vas bomo vključili v seznam prejemnikov priznanj in obenem popravili podatke v registru. 
Rok za oddajo pripomb je sreda, 27.9.2017. 
 
Sezname objavljamo na naši spletni strani www.ooz-skofjaloka.si, čistopis pa bomo objavili tudi v oktobrski številki 
Informatorja. 
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VABILA 
 
OBNOVITVENI TEČAJI ZNANJA TUJEGA JEZIKA 
(zbiranje prijav do 27.9.2017) 
 
Ste se v preteklosti že učili kakšen tuji jezik? Imate 
občutek, da ga premalo uporabljate in ga zato izgubljate?  
Potem je ravno pravi čas, da svoje znanje obnovite.  Da 
boste vselej v dobri jezikovni kondiciji, bodo poskrbeli 
učitelji, ki bodo pripravili najrazličnejše teme, o katerih se 
boste pogovarjali. Ob tem boste obnovili in nadgradili 
besedišče, uporabne fraze, se izurili v podajanju in 
zastopanju mnenja, argumentov, znali se boste 
vljudno vključiti v razgovor, si izboriti besedo... Učne 
ure bodo zasnovane kot učne delavnice, tipične aktivnosti 
so igranje vlog, delo v parih in debatni krožki na osnovi 
raznih aktualnih besedil. S tem boste poleg jezika širili tudi 
splošno razgledanost. 
 
Posamezni tečaj v skupnem obsegu 30 ur bo predvidoma 
potekal v večernih urah enkrat tedensko, in sicer 2 polni 
uri, kar znaša 11 srečanj. Število udeležencev na 
posameznem tečaju je omejeno! Izvedli bomo tečaje 
tistih tujih jezikov, za katere bo svoj interes izrazilo 
vsaj 7 interesentov. 
Strošek posameznega tečaja:  
− 70 EUR (vključen DDV) za osebo iz obratovalnice, ki je 

član zbornice in ima poravnano članarino,  
− 115 EUR (vključen DDV) za vse ostale udeležence.  
Udeleženci strošek poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 27.9.2017 oz. do zasedbe prostih mest.  
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   
 
Za žensko dušo! Delavnica: ETERIČNA OLJA ZA 
ŽENSKO DUŠO IN TELO 
 
Na pobudo naših članic, bomo v sodelovanju z Nino 
Medved, aromaterapevtko in ustanoviteljico Magnolije, 
pripravili posebno delavnico, namenjeno ženskam, na kateri 
bodo predstavljena najbolj »ženska« eterična olja in 
njihovo delovanje na naše fizično telo, čustva in um. 
Delavnica bo potekala v torek, 26.9.2017, od 17. do 20. 
ure v veliki sejni sobi OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a.  
Na delavnici boste prejele praktične nasvete za 
samopomoč, ki se jih je ga. Medved na svoji življenjski poti 
naučila od eteričnih olj. Razkrila vam bo pravo dišečo 
lekarno, s katero boste PMS, menopavzo, glavobol, 
nespečnost in stres premagale na naraven način. Potopile 
se bomo v žensko dušo in razkrile, kako z eteričnimi olji 
ublažimo čustva, poudarimo svojo ženskost in ustvarimo 
življenje, ki nam zares diši! 
Strošek:  
− brezplačno za članice zbornice s poravnano članarino,  
− 36 EUR (vključen DDV) za vse ostale udeleženke.  
Udeleženke strošek poravnajo na osnovi izstavljenega 
predračuna! 
Rok za prijavo: 20.9.2017 oz. do zasedbe prostih mest. 
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  

Delavnico bomo organizirali le v primeru zadostnega števila 
prijavljenih!  
 
SREČANJE SLOVENSKIH PREVOZNIKOV 
 
Z namenom povezovanja slovenskih prevoznikov in 
izboljšanja delovanja družinskih podjetij, Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Gospodarska 
zbornica Slovenije (GZS) vabita slovenske cestne 
prevoznike na strokovno in družabno srečanje, ki bo 
potekalo v soboto, 30. septembra 2017, od 14. ure 
dalje na parkirnem mestu Mladinske ulice 89 v Ljubljani - 
na "Griču" (avtocesta A2, izvoz št. 16 - Brdo). 
 
Srečanje bo potekalo pod pokroviteljstvom Ministrstva za 
infrastrukturo in bo vsebovalo:   
1. strokovno predavanje o prenosu lastništva 

obratovalnice na mlajše generacije (pravni, finančni in 
davčni vidiki prenosa ter primeri dobrih praks); 

2. predstavitev prihodnosti digitalizacije v transportni 
dejavnosti; 

3. predstavitev elektronskega cestninjenja v Sloveniji od 
2018; 

4. predstavitev sponzorjev; 
5. družabni program. 
 
Na srečanju bo poskrbljeno za hrano in pijačo, ki jo bosta 
zagotovila organizatorja v sodelovanju s sponzorji, za 
glasbo bo poskrbel ansambel Modrijani. 
Prijave: do 20.9.2017 preko spletne strani 
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Srečanje
-prevoznikov-3092017 
 
REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV  
 
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, 11. novembra, s 
pričetkom ob 9. uri. 
Kotizacija: 
− 21 EUR/osebo (vključen DDV) za člane zbornice s 

poravnano članarino in pri njih zaposlene delavce:  
− 50 EUR/osebo (vključen DDV) za nečlane zbornice.  
 
Rok za prijavo: 30.10.2017 oz. do zasedbe prostih 
mest.  
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   
 
BREZPLAČNE DELAVNICE RAZVOJNE AGENCIJE 
SORA 
 
V začetku meseca oktobra bo Razvojna agencija Sora 
ponovno izvedla sklop brezplačnih delavnic poimenovanih 
»START UP DELAVNICE: INOVATIVNO NA POT 
PODJETNIŠTVA«. Na delavnicah, ki bodo potekale med 
5.10.2017 in 7.11.2017 (v dopoldanskem času) vas 
bodo popeljali skozi različne faze poslovanja podjetja, 
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ogledali pa si boste tudi nekaj primerov dobrih praks 
podjetij na terenu. 
Obvezne so predhodne prijave! Več informacij nudi 
Razvojna agencija Sora (tel.: 04 50 60 220, www.ra-
sora.si) 
 
MOJSTRSKI IZPITI - PRIDOBITEV SREDNJE 
STROKOVNE IZOBRAZBE 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije izvaja mojstrske 
izpite od leta 2000, in sicer za 52 mojstrskih nazivov. 
Mojstrski izpiti se izvajajo tudi za večino deficitarnih 
poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni 
možen. Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost 
za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za podjetje pa 
konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo 
blagovne znamke »Mojster« poudari mojstrstvo in kakovost 
izdelkov ali storitev.   
Mojstrski izpit prinaša tudi druge prednosti:   
• mojster si pridobi srednjo strokovno izobrazbo 
• ob opravljeni razliki do poklicne mature lahko mojster 

nadaljuje izobraževanje na višjih strokovnih šolah 
• mojster je lahko mentor dijakom in študentom pri PUD 
• mojster izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje 

določenih obrtnih dejavnosti skladno z Uredbo o 
obrtnih dejavnostih 

• mojster je lahko odgovorni vodja posameznih 
gradbenih del skladno z Zakonom o graditvi objektov, 
za dela, za katera ima pridobljen mojstrski naziv (velja 
za tiste mojstrske nazive, ki so vezani na posameznih 
izvajanje del na gradbenih objektih - npr. zidarski 
mojster, tesarski mojster, mojster strojnih instalacij, 
elektroinštalaterski mojster, itd.) 

• mojstrski naziv je časten 
• mojster je blagovna znamka, ki na trgu pomeni znak za 

odličnost izdelkov in storitev        
• mojster je lahko član Kluba mojstrov Slovenije (KMS). 
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita 
kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem 
obrazcu, ki ga dobijo tudi na naši zbornici. Kandidat mora 
ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega 
izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, 
ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati 
prejmejo skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev. 
V okviru letošnjega razpisa je določen le še en pristopni 
rok, in sicer je to 3. oktober 2017. Rok za oddajo 
popolnih vlog je do 26. septembra 2017. 
Dodatne informacije: OZS (Suzana Kljun, telefon 01 58 30 
574, suzana.kljun@ozs.si). 
 
LIDLOV RAZPIS ZA BUTIČNE SLOVENSKE 
PROIZVAJALCE 
 
Po izjemno uspešno izvedenem projektu Lidlova Lojtr'ca 
domačih v lanskem letu, ki je poskrbel za še pestrejšo 
ponudbo slovenskih izdelkov v Lidlovih trgovinah, Lidl 
Slovenija ponovno odpira vrata butičnim slovenskim 
proizvajalcem. Izbrani domači proizvajalci bodo tudi tokrat 
imeli edinstveno priložnost, da svoje navdihujoče, 
inovativne in kakovostne butične izdelke predstavijo na 
policah Lidlovih trgovin že v začetku naslednjega leta.  
Razpis poteka od 7. septembra do 9. oktobra 2017, prijave 
pa sprejemajo preko spletne strani www.lojtrcadomacih.si.

 
 
 
NOVA TELEVIZIJSKA ODDAJA! 
 
Slovenski obrtniki in podjetniki so po dolgih letih čakanja dobili svojo televizijsko oddajo z naslovom IZZIVI – obrt in 
podjetništvo. Gledate jo lahko vsak petek ob 20. uri na TV Maribor, ponovitvi sta v nedeljo ob 16.30 in v torek ob 13.20, 
ogledati pa si jo je mogoče tudi na spletnem portalu RTV Slovenija (www.rtvslo.si) v rubriki Arhiv oddaj 
(http://4d.rtvslo.si/arhiv/izzivi-obrt-in-podjetnistvo/174490117).  
Posebno mesto je oddaja dobila tudi v reviji Obrtnik podjetnik, v kateri bodo vsak mesec predstavljene zanimive vsebine iz 
oddaje. 

 
 
 

 
NEPLAČEVANJE PRISPEVKOV IMA LAHKO HUDE POSLEDICE 
(avtor: Dušan Bavec, OZS) 
 
S problematiko neplačevanja 
prispevkov se resno ukvarja tudi 
OZS. Čeprav smo že večkrat 
poudarili, da se z neplačevanjem 
prispevkov ne strinjamo (neplačniki 

namreč predstavljajo nelojalno konkurenco rednim 
plačnikom), pa smo hkrati tudi izpostavili, da je še pred 

»obsodbo« neplačnika nujno poznati tudi razloge zakaj je 
prišlo do neplačila prispevkov.  
 
Prav gotovo obstaja razlika med primeri, ko se prispevki 
zavestno ne plačujejo od primerov, ko podjetnik prispevkov 
ne more plačati iz objektivnih razlogov, na katere ni mogel 
vplivati. In prav za slednje primere OZS že kar nekaj 



  

 
4 

zadnjih let poskuša uveljaviti spremembo obstoječe 
zakonodaje v smeri iskanja rešitev kako začasno 
premostiti likvidnostne težave za plačilo prispevkov.  
 
Zahteva Slovenske obrti in podjetništva št. 18 v letošnjem 
letu s tem v zvezi glasi takole: 
 
Odpis, odlog in obročno plačilo prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS, je ZPIZ-2 uzakonil 
ureditev, da ni več možen odpis ali delni odpis kot tudi ne 
odlog ali obročno plačilo prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Medtem, ko se z ukinitvijo možnosti 
odpisa načeloma strinjamo, smo še posebej slednji dve 
možnosti ocenjevali kot logični in ustrezni, saj sta 
marsikateremu gospodarskemu subjektu, ki se je znašel v 
začasnih likvidnostnih težavah, omogočili izhod iz zagate in 
rešitev pred propadom podjetja. Glede na to, da takšna 
nova ureditev ni prinesla pričakovanih rezultatov glede 
zvišanja odstotka pobranih prispevkov, se bomo zavzemali 
za preučitev možnosti ponovne uvedbe odloga in 
obročnega plačila prispevkov. Tudi plačilo z zamikom ali na 
obroke, pomeni korektno izpolnitev predpisanih obveznosti, 
saj se pri tem zaračunajo zakonite zamudne obresti in 
posledično de facto nihče ne bi bil oškodovan. 
 
Ob tem pojasnjujemo, da se pogosto popolnoma napačno 
razlaga, da bodo zaradi neplačanih prispevkov delavci 
prikrajšani pri pokojninski dobi. Iz določbe 133. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ZPIZ-2 
sicer resda izhaja, da se v zavarovalno dobo štejejo 
obdobja zavarovanja, če so bili za ta obdobja plačani 
predpisani prispevki oz. da se v primerih, ko je bil za 
določeno obdobje zavarovanja plačan le del prispevkov, v 
pokojninsko dobo upošteva le sorazmerni del zavarovalne 
dobe. Takoj ob tem je potrebno izpostaviti določbo 134. 
člena ZPIZ-2, ki velja le za zavarovance iz prvega in 
tretjega odstavka 14. člena zakona, torej le za zaposlene 
(pa še to ne za vse), ne pa tudi za s.p.-je, družbenike, 
kmete itd.. Ta določba določa, da se v pokojninsko dobo 
štejejo obdobja, v katerih je delodajalec obračunal 
prispevke za obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, 
vendar jih ni plačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
ne glede na uspeh ukrepov za izterjavo plačila prispevkov. 
To pomeni, da se zavarovancem v delovnem razmerju, za 
katere delodajalec prispevkov ni plačal, ampak jih je zgolj 
obračunal, obdobja zavarovanja kljub temu vštevajo v 
pokojninsko dobo v celoti in se upoštevajo tako pri 
izpolnitvi pogojev za priznanje pravice, kot tudi pri odmeri 
pravice, (npr. za določitev odmernega odstotka), se pa 
takšna obdobja ne upoštevajo za izračun pokojninske 
osnove. 
 
Še večji problem je v primerih, ko delodajalci prispevkov 
niti ne obračunajo in jih tudi ne plačujejo. Po vzpostavitvi 
evidenc o obračunanih in plačanih prispevkih v letu 2018 se 
delavcem v delovnem razmerju, ki prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje nimajo niti 
obračunanih, obdobje vključitve v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ne bo vštevalo v pokojninsko dobo 
 
Zaradi neizplačila plač v zakonskem roku, neplačila 
prispevkov, nepredložitve obračuna prispevkov ob 
siceršnjem izplačilu plač ipd., lahko doletijo delodajalca 

hudo škodljive posledice, tako finančne narave zaradi 
zagroženih visokih glob kot tudi kazenskega postopka in 
posledično možne zaporne kazni, zato kaže v celoti 
akceptirati v nadaljevanju spodaj priložena pojasnila in 
opozorila FURS-a, ki jih je dne 5. septembra objavila v 
sporočilu za javnost, v katerem napoveduje za drugo 
polovico septembra poostren nadzor za nepredlagatelje 
REK obrazcev. 
 
FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov 
prispevkov za socialno varnost 
Nepredlagateljem grozi visoka finančna globa ali celo 
zaporna kazen do treh let. 
Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 
2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri 
delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo 
obračunov prispevkov za socialno varnost (v 
nadaljevanju: REK obrazci) in tako za njih ne 
plačujejo prispevkov. Že izvedeni nadzori v zadnjih 
letih so bistveno pripomogli k večjemu številu 
oddanih REK obrazcev (v zadnjem letu 15 % manj 
nepredlagateljev, kot leto poprej). Ker gre za 
občutljivo področje kršenja temeljnih pravic 
delavcev in pereč problem vsakega posameznika, ki 
se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še 
dodatne nadzorne aktivnosti. 
  
Nadzor 
Davčnim zavezancem (delodajalcem), ki za pretekle mesece 
ob izplačilu plač niso predlagali REK obrazcev na podlagi 
katerih FURS evidentira obveznost plačila prispevkov, v 
izogib tovrstni obravnavi svetujemo, da to storijo čim prej. 
V drugi polovici septembra bodo namreč uslužbenci 
mobilnih enot FURS izvajali obsežne aktivnosti nadzora na 
tem področju. V okviru teh aktivnosti načrtujemo več sto 
nadzorov po vsej Sloveniji. 
 
Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale ali 
delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso 
izplačali plač. Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so 
zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko 
predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in 
plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne 
postopke. Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da 
plače dejansko niso bile izplačane in obveznost predložitev 
REK obrazca ni nastala, bo FURS informacije o neizplačilu 
plač posredoval Inšpektoratu RS za delo, ki je pristojen za 
ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačajo plače 
svojim zaposlenim, kršijo Zakon o delovnih razmerjih. 
 
Zagrožena je visoka globa ali celo zaporna kazen 
Predvidene globe za neoddajo REK obrazcev ob izplačilu 
dohodka so od 800 EUR do 30.000 EUR za delodajalca in 
od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo. 
Neplačevanje prispevkov za socialno varnost pa lahko 
predstavlja kršitev temeljnih pravic delavcev in se 
obravnava kot kaznivo dejanje v skladu s  196. členom 
Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je za 
odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do 
treh let. 
 
Aktivnosti FURS 
FURS nad delodajalci izvaja stalen nadzor v zvezi z 
obračunavanjem prispevkov za zaposlene. Od 1. 1. 2015  
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do 30. 6. 2017 je bilo v 2.086 nadzorih ugotovljenih za več 
kot 40 mio EUR dodatnih davčnih obveznosti. Z namenom 
spodbuditi prostovoljno izpolnjevanje obveznosti iz naslova 
prispevkov pa FURS tudi redno mesečno objavlja seznam 
delodajalcev, ki ne predlagajo REK obrazca za izplačilo plač, 
kar poleg nadzora vpliva na zmanjševanje števila 
delodajalcev, ki prispevkov ne obračunavajo na predpisan 
način. Od prve javne objave nepredlagateljev  leta 2013 pa 
do danes se je njihovo število zmanjšalo za 23,4 %. 
 
Kljub nizkemu odstotku zaposlenih (manj kot 1,5 % vseh 
zaposlenih v letu 2017), za katere delodajalec ni oddal REK 
obrazca, gre za pojav, ki je nesprejemljiv. Temeljna pravica 
vsakega zaposlenega je, da mu delodajalec za njegovo delo 

izplača plačo in obračuna ter plača akontacijo dohodnine in 
prispevke. 
 
Če delodajalec za zaposlenega ob izplačilu plače ne predloži 
REK obrazca, se za to obdobje zaposlitve v evidencah FURS 
obračun prispevkov ne evidentira. Od leta 2017 dalje se 
podatki o pokojninski osnovi, ki jo za zaposlene tvori 
mesečno povprečje plač za posamezno leto, zbirajo 
izključno na podlagi oddanih REK obrazcev. Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podatke 
pridobiva od FURS. Navedeno pomeni, da v primeru, ko je 
plača izplačana pa hkrati delodajalec REK obrazca ne 
predloži, se prispevki iz naslova izplačane plače delavcu ne 
vštevajo v pokojninsko osnovo, niti se mu to obdobje ne 
všteva v pokojninsko dobo. 

 
FURS S POMOČJO DAVČNIH BLAGAJN NADZIRA TUDI DELO IN 
ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 

 
V nadaljevanju ponovno 
objavljamo opozorilo, ki ga je že 
29.12.2015 objavil na svoji spletni 
strani FURS, in ŠE ENKRAT 
OPOZARJAMO: KAZNI ZA 
KRŠTIVE SO ZELO VISOKE! 
 

Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn in 
njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu davčnih 
blagajn pomemben element za namene nadzora dela in 
zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z 
uporabo elektronske naprave je namreč sestavni del računa. 
Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan račun pošiljali na 
finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih 
pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega 
opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, 
prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko 
identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune. 
Zavezance in zaposlene želimo seznaniti, da bo zelo 
pomembno, v imenu katerega zaposlenega pri 
zavezancu/podjetju je izdan račun, hkrati pa morajo biti na 
to pozorni tudi zaposleni, da ne bi kdo njihovega 
identifikacijskega znaka zlorabljal. 
 
Izdani računi v sistemu davčnih blagajn so hkrati pomemben 
element za namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na 
črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo 
elektronske naprave, je namreč sestavni del računa. 
To oznako (npr. Račun izdal: PRODAJALEC 1) določi lastnik 

davčne blagajne, ki pa mora biti povezana z davčno številko 
fizične osebe, ki izdaja račun. Z vsako izdajo računa preko 
sistema davčnih blagajn se informacija o fizični osebi 
(operaterju), posreduje na finančno upravo. Podatek o 
identifikaciji fizične osebe potrebuje Finančna uprava RS za 
namene nadzora nad zaposlovanjem in delom na črno. 
Podatek je potreben pri ugotavljanju dejanskega stanja 
obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev, kakor tudi pri 
izvajanju nadzora zaposlovanja na črno.  
 
Podatek o identifikaciji fizične osebe, ki izda račun z uporabo 
elektronske naprave (operaterja na blagajni), se potrebuje 
tudi za identifikacijo osebe, ki v finančnem nadzoru lahko da 
pojasnila o spremembah podatkov na računu, oziroma za 
identifikacijo osebe, ki je morebiti nedovoljeno spremenila 
račun. Zaradi tega morajo biti delodajalci še posebej pozorni 
na to, kako zaposleni uporabljajo svoj identifikacijski znak 
pri izdaji računa, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi 
zaposleni, da ne bi prišlo do zlorab njihovega 
identifikacijskega znaka.« 
 
Podatki o identifikacijski številki zaposlenega, ki izda 
račun, bodo ključnega pomena za analizo tveganja 
pri nadzoru dela in zaposlovanja na črno.  
 
Gospodarski subjekti in zaposleni se morajo zavedati 
pomena svoje identifikacije, s katero potrdijo izdajo računa, 
določene pa se tudi globe za neustrezno uporabo 
identifikacijske številke operaterja.« 

 
 
OBVESTILA SEKCIJAM (več o dogodkih najdete na spletni strani www.ooz-skofjaloka.si) 
 
SEKCIJA PLASTIČARJEV pri OZS organizira 19 in 20. oktobra 2017 obisk strokovnega sejma FAKUMA 2017 
(Friedrichafen, Nemčija). Sejem FAKUMA je eden pomembnejših sejmov  za orodjarje in predelovalci plastike v Evropi. Že 
tradicionalno ponuja širok spekter idej oz. prihajajočih trendov na področju brizganja, ekstrudiranja, pa tudi  strojne opreme in 
tehnologij za obdelavo in predelavo plastičnih mas. Poudarek je na praksi, saj cca. 1.700 razstavljavcev predstavlja tudi celotno 
procesno verigo za proizvodnjo plastičnih sestavnih delov. Prijave potekajo do 20.9.2017 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 
SEKCIJA KOZMETIKOV pri OZS sofinancira organiziran ogled kozmetičnega sejma BEAUTY FORUM v Münchnu, ki bo 28. 
oktobra 2017. Odhod avtobusa je iz Ljubljane. Za člane s poravnano članarino je cena organiziranega avtobusnega prevoza 
30 EUR in velja za prijave do 28.9.2017 oziroma do zasedbe prostih mest. Doplačilo za vstopnico znaša 15 EUR na osebo.  
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V Ankaranu pa bo 6. in 7. oktobra 2017 potekal KONGRES GRAFIČARJEV SLOVENIJE. Gre za najpomembnejši dogodek za 
grafičarje v Sloveniji, ki bo ponovno združil strokovnjake s področja grafično papirnih dejavnosti in ga organizira Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije. Prijave potekajo do 27.9.2017 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 

NAPOVED DOGODKOV: 
SEKCIJA LESARJEV 

→ 22.9.2017: skupinska udeležba na Srečanju lesarjev Slovenije na Vranskem (OZS) 
→ 30.9.2017: sestanek članov sekcije v koči na Lubniku (OOZ) 
→ 14.10.2017: strokovna ekskurzija z obiskom Štajerske prestolnice (OOZ) 
→ termin še ni določen: strokovno predavanje podjetja Silvaprodukt (OOZ) 

SEKCIJA GOSTINCEV 
→ 17.-19.10.2017: Dnevi slovenskega turizma in Turistični forum v Kranjski Gori (GZS in OZS) 
→ 21.11.2017: Strokovno srečanje gostincev v Portorožu (OZS) 

 
FINANČNE SPODBUDE IN JAVNI RAZPISI 
 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in Gorenjsko banko d.d. 
Kranj 
OOZ 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 2018 

  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. Vsi kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila 
kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti.  
 
UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH 
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 odprt nov razpis, v okviru katerih je podjetjem in tistim, ki opravljajo 
dopolnilno dejavnost na kmetijah, omogočeno ugodno kreditiranje njihove dejavnosti.  
Dolgoročni krediti se dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 2,30 %.  
Pridobite jih lahko za:  
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter 
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije. 
Posamezen prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 100.000,00 EUR, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 % 
celotne investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov. 
Prav tako so v okviru Kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja. Do vrednosti 50.000,00 EUR jih lahko za obdobje do 1 – ega leta pridobite po obrestni meri 1,8 % 
nominalno.  
Iz preteklih let so za nekatere občine na voljo še sredstva za dolgoročne kredite. Omenjene kredite lahko do 
vrednosti 50.000,00 EUR prejmete po obrestni meri 6 mesečni EURIBOR + 1,95 % p.a. 
Za podrobnejše informacije se obrnite na Razvojno agencijo Sora, Poljanska c. 2, Škofja Loka, tel. št. 04 50 60 220. 
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JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA 
ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij 
delodajalcem s sedežem v »Gorenjski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o 
štipendiranju  (ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji 
študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017. 
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 09. 2017. 
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s 
sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Gorenjske razvojne regije, ki v šolskem/študijskem letu 2016/2017 dodeljuje 
in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1. 
Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjene obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in priložiti zahtevana dokazila. 
Dodatne informacije: BSC Kranj (Janja Erjavec, janja.erjavec@bsc-kranj.si). 
  
 

OBVEZNOSTI 
 
Dodatek za nedeljsko delo in dodatek delo na praznike se izključujeta 
ZDR-1 ne določa višine dodatka za nedeljsko delo in drugih omenjenih dodatkov. Njihova višina se določi s kolektivno pogodbo 
na ravni dejavnosti. Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Pri tem 
je treba poudariti, da se dodatek za nedeljsko delo in dodatek za delo na dela proste dneve po zakonu med seboj izključujeta. 
Če dela prost dan pride na nedeljo, lahko delavci prejmejo dodatno plačilo za nedeljsko delo ali delo ob dela prostem dnevu in 
ne dvojnega plačila. 
ZDR-1 prav tako ne določa vsebine in ne višine drugih dodatkov, ki bi izhajali iz manj ugodnega delovnega časa – dodatka za 
izmensko delo, za delo v deljenem delovnem času, ipd. Te naj bi določale kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti ali pa bi 
jih delodajalec lahko opredelil v svojih splošnih pogoji, v svoji kolektivni pogodbi delodajalca ali v pogodbah o zaposlitvi. 
 
Izplačilo potnih nalogov le na TRR 
Izplačilo potnih stroškov zaposlenemu ne sme biti več gotovinsko, zato je potrebno potne stroške zaposlenemu nakazati na 
njegov transakcijski račun ali jih izplačati skupaj s plačo. V katerih primerih je dovoljeno plačilo v gotovini, sicer predpisuje 23.a 
člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. 
 
Kdaj je delavec dolžan opravljati nadurno delo? 
ZDR-1 v svojem 144. členu določa, da je delavec dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko polnega delovnega časa – 
nadurno delo – v naslednjih primerih: 
− v primerih izjemoma povečanega obsega dela, 
− če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost za 

življenje in zdravje ljudi, 
− če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi povzročila prekinitev dela, 
− če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter varnost prometa, 
− v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. 
Pogoj pa je, da je delavec o nadurnem delu v pisni obliki obveščen pred začetkom dela. Pisna odreditev se lahko vloži naknadno 
le v primerih, ko pride do nepredvidenega nadurnega dela. 
V tem primeru mora delodajalec pisno odreditev vročiti najkasneje do konca delovnega tedna. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu 
za delo, je to pomembno zato, da obstaja pisni dokaz o tem, koliko ur nadurnega dela je delavec opravil in jih mora dobiti 
plačane. Delavcu namreč pripada za čas opravljanja nadurnega dela že na podlagi zakona poseben dodatek. Višina dodatka za 
nadurno delo pa je določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, ki zavezuje delodajalca. 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
 
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 1.3.2017 dalje znaša najnižja osnova za obračun prispevkov za 
socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 824,02 EUR. Minimalna plača za zaposlene od 1.1.2017 dalje: 804,96 EUR 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
→ prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 33,01 EUR   
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 33,24 EUR   
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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 730 izvodov 

75 % PP** 3,5 PP***

1.188,50 5.546,31

1.584,66 EUR*

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 184,22 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 105,18 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 289,40 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 75,59 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 77,97 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,30 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 159,86 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,19 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,19 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,38 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,66 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,71 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,37 11,09

Skupaj drugi prisp. 4,75 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 454,01 2.118,71

Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - AVGUST 2017

Bruto zavarovalna osnova 

(BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

 

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp. 3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ 355,36 2.118,71

Vir: FURS

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2017

Bruto zavarovalna osnova 

(BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 

nižja od 60 % od  1.584,66 EUR*

 


