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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA   
 

Število ur v mesecu JUNIJU 2014: 168 ur: 20 delovnih dni (160 ur) + 1 d an praznik (8 ur)                                                                         JUNIJ 2014 
 
A: ZASEBNIK 

             
DŠ pomeni davčna številka zavezanca 
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR 
** Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki 
znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. Člena ZPIZ-2) 
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega 
dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne 
osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je stopil v zavarovanje po 
1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za leto 2013, preračunane na mesec 
(razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki 
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke od 
zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja). 
 
 
Zavezanec plača prispevke do 15.7.2014, v enakem roku mora davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ, ki ga odda preko 
sistema eDavki !!!

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - juni j 2014 

Dosežen dobi ček za dolo čitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****  
Do vključno 
9.403,92**   

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

  

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca 

MP** 
3,5 

PP*** 

  783,66 5.331,13 

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR* 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 
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Minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ v letu 2014 

Kot minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ obrazcu se v letu 2014 (od aprila 2014 dalje to 
velja za vse samozaposlene zavarovance) upošteva mesečna minimalna plača za leto 2013, torej 
783,66 eurov  (in ne mesečna minimalna plača za leto 2014, ki znaša 789,15 eurov). Opozoriti pa 
je treba, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 
913,91 eurov. Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/
dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/ 
Podatki o višini zavarovalne osnove in prispevkov za april 2014 so razvidni tudi iz preglednice, ki 
je objavljena na: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozap
oslenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/ 
Pri vnosu podatkov v obrazec OPSVZ naj bodo zavezanci pozorni na pravilnost izpolnjevanja 
podatkov. V skladu z navodilom za izpolnjevanje tega obrazca, mora zavezanec v polje 105  
izpolniti znesek polne zavarovalne osnove, določene na podlagi 145. člena ZPIZ-2. To pomeni, da 
mora zavezanec, ki v skladu z določitvijo zavarovalne osnove po tem členu, prispevke plačuje od 
minimalne plače v znesku 783,66 eurov, ta znesek obvezno vpisati v polje 105. 
  
Veljavna navodila k obrazcu OPSV so objavljena v Uradnem listu RS, 103/13: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  
Vrsta prispevka:  osnova EUR vpla čilni ra čun sklic  
prispevek za PIZ pavšalni znesek 31,85 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 32,36 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 
 
OPOMBA: TA PAVŠAL ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NE VEL JA ZA TISTE S.P., KI 
STE ZAVAROVANI POD ZAVAROVALNO PODLAGO 103   
 
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za 
mesec junij 2014  113,24 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v vsaki 
številki Svetovalca revije Obrtnik),  
 
Za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne oseb e in niso zavarovane na drugi podlagi je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost najnižja bruto pokojninska osnova, 
ki znaša za mesec junij 2014: 841,98 EUR  
Zavarovanci z zav. podl. 040 pla čujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojnins ke 
osnove tudi v letu 2014-vse dokler jim ne bo nova z avarovalna osnova dolo čena na podlagi 
dobi čka 2013 (na podlagi odlo čbe o odmeri dohodnine in obra čunov dav čnega odtegljaja 
za leto 2013). Zavezanec pla ča prispevke do 15.7.2014; v enakem roku mora dav čnemu 
organu predložiti obra čun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se o dda po 
sistemu eDavki.  
 
Več informacij najdete na sledeči povezavi-pojasnilo DURS: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/
dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/ . 
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2. Prehrana:  
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu (od 
   01.08.2008 dalje)  
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali ve č: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   
  + 0,76 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   
  delu (od 01.08.2008 dalje)  
        
Opomba:  Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če 
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. 

 
3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako z a zaposlene):  

              po KP za obrt   neobdavčeno 
        in podjetništvo  po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      17,00 EUR  do 21,39 EUR 
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =            8,50 EUR  do 10,68 EUR 
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                     6,20 EUR  do   7,45 EUR                                   

 
4. Kilometrina:  
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetn ištvo znaša 0,37 EUR na km od 
01.08.2008 dalje.   Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 
št. 76/08) se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene):  4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za 
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in preno čišče organizira delodajalec)  oz. 4,49 
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni 
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca). 
 
 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto pla ča (od 1. januarja 2014) = 789,15 EUR  
 
7. Najnižje osnovne bruto  plače - junij 2014  (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:   586,92 EUR  V.tarifni razred:   695,97 EUR 
II.tarifni razred:   610,17 EUR VI.tarifni razred:   797,83 EUR 
III.tarifni razred:  641,65 EUR VII.tarifni razred:    933,63 EUR 
IV.tarifni razred:  656,37 EUR VIII.Tarifni razred:1.046,79 EUR 

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiš čnih pla č veljajo za 174 urni mese čni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mese čnemu delovnemu času. 

 
Opomba: V skladu z  Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki 
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 789,15 
EUR. 
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8. Prevoz na delo:  
� Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetn ištvo znaša prevoz na delo od 

01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega  javnega prevoza. Po Uredbi o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
(LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET = 37,00 EUR = polna cena terminske mesečne 
vozovnice - Urbana)  

� PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA: 
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališ čem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prev oz – velja od 01.08.2008 dalje.  

            Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi  
            z delom  in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
            se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do  0,18 EUR – ne všteva v dav čno osnovo.  
 
9. Prehrana za zaposlene  
    4,90 EUR na dan  – od 01.01.2012 dalje, če dela delavec vsaj 4 ure na dan. 
 
10. Povpre čna bruto pla ča v RS za predpretekli mesec:  
      (april 2014)  = 1.531,56 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino  (za izplačila v letu 2014 ): 
        
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 
če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega razmerja 
v EUR 
            Nad                        Do  

 
znaša splošna olajšava v EUR  

                                       905,53 543,32 
           905,53              1.047,57                  368,22 
        1.047,57                       275,22 

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
 
12. Posebne olajšave  ZA LETO 2014:                               MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust:  
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2014 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2014 797,04 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.072,09 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
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povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem 
zneskom vse prispevke in dohodnino. 

 
Opomba:  Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007  dalje regres za 
letni dopust v izpla čanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina nav zgor ni ve č 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom  regresa, ki presega 70 % 
povpre čne bruto pla če v RS za predpretekli mesec, obra čunati vse prispevke in 
dohodnino.  

 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014, preračunana na 1/12 leta: 
 

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  
           668,44              1.580,02    106,95       + 27 %      nad     668,44 
        1.580,02              5.908,93 353,08       + 41 %      nad  1.580,02 
        5.908,93 2.127,93       + 50 %      nad  5.908,93 

                                                                                             
15. Nagrada za dijake in študente:  
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR  za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 
 
 

 
INFORMACIJA ZA LESARJE – mednarodno poslovno srečanje z 

individualnimi razgovori v Celovcu 
 
Koroška gospodarska zbornica iz Celovca, v sodelovanju s partnerji projektov Nova Alpe Adria in 
Evropske podjetniške mreže EEN, organizira mednarodno poslovno srečanje z individualnimi 
razgovori med podjetji s področja lesne industrije in gozdarstva.  
Srečanje bo potekalo v četrtek, 4. septembra 2014 , v konferenčnih prostorih sejmišča v 
Celovcu, kjer se bo v tem času odvijal tudi Mednarodni lesni sejem.  
 
Več podatkov o srečanju najdete na spletni povezavi: http://www.b2match.eu/timberfair2014, kjer 
lahko opravite tudi obvezno registracijo za sodelovanje na srečanju.  
Sodelovanje na srečanju je za člane OZS brezplačno. Rok za prijavo je 21. avgust 2014 ! 
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KARTICA MOZAIK PODJETNIH - po novem tudi PLAČILNA 
 

 
 
Prišla je nova kartica Mozaik podjetnih Diners Club . Dobila je novo podobo in nadgradnjo; 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno 
kartico z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners Club. 
 
Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, odkar ga poznamo, pridružilo več kot 80 partnerjev, 
posebne ugodnosti zagotavljajo območne obrtno-podjetniške zbornice, z vključitvijo v mrežo 
popustov jaz-TEBI pa različne ugodnosti kolegom ponujajo tudi posamezni obrtniki in podjetniki. 
 
Ena kartica, dve funkciji. Člani OZS se bodo z novo kartico lahko identificirali pri koriščenju storitev 
obrtno-podjetniškega zborničnega sistema in ponudbe partnerjev Mozaika podjetnih, hkrati pa 
bodo z njo tudi plačevali ter koristili ugodnosti kartice Diners Club.  
 
Članska ali plačilna? Za pridobitev kartice Mozaik podjetnih Diners Club morajo člani OZS 
izpolnjevati običajne pogoje za pridobitev plačilne kartice. Ker Erste Card ni banka, pa ni potrebno 
menjati obstoječe banke, s katero obrtnik ali podjetnik že sodeluje. 
Kdor ne bo želel uporabljati plačilne kartice oziroma nima ustrezne bonitete za njeno pridobitev, 
bo po pošti prejel člansko kartico Mozaik podjetnih, ki jo bo uporabljal za identifikacijo pri 
koriščenju storitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, ponudbe partnerjev Mozaika 
podjetnih ter ugodnosti, ki jih zagotavljajo obrtniki in podjetniki v okviru mreže jaz-TEBI. Staro 
kartico bodo partnerji sprejemali do 30.06.2014, po tem datumu, pa boste morali predložiti novo 
kartico. 
 
Članom smo za prvo leto zagotovili uporabo kartice brez članarine, tako da se lahko brez 
obveznosti prepričajo o vseh prednostih kartice, za naprej pa bo članarina le 2 evra na mesec, kar 
je najnižji strošek članarine za primerljive poslovne kartice. 
 
Diners Club omogoča:  

• nakupe na več kot 13.000 prodajnih mestih v Sloveniji, 
• nakupe na več kot 20 milijonov prodajnih mestih po svetu, 
• dvig gotovine na vseh bankomatih doma in po svetu, ki imajo oznako Pulse, Discover ali 

Diners Club, 
• plačevanje na obroke, 
• prost vstop v letališke salone, 
• nagradni program, 
• 24/7 avtorizacijski in svetovalni center, …  

Za pridobitev nove kartice Mozaik podjetnik Diners Club pazljivo izpolnite pristopnico, ki ste jo 
prejeli po pošti oziroma jo najdete na spletni povezavi: http://www.mozaikpodjetnih.si/nova-kartica-
mozaik-podjetnih.  
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PROGRAM BONITETE.SI - BREZPLAČNO NA RAZPOLAGO VSEM ČLANOM 

OOZŠ 
 
Vaša območna obrtno-podjetniška zbornica je kupila računalniški program Bonitete.si-Professional 
podjetja Bisnode d.o.o., ki omogoča hiter vpogled v bonitetne informacije podjetij. 
 
Produkt zajema: 

• PLAČILNI INDEKS : plačilne navade pravnih subjektov in društev in ostalih neprofitnih 
organizacijah (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd) 

• NAROKE : napovedane tožbe, datum obravnave in višine zneskov ter arhiv od 2002 tudi za 
društva in ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, 
bolnice, inštitute ipd)  

• INFORMATOR: obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, odblokadah, 
insolventnosti, narokih, plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski 
naslov.  

• BLOKADE TRR : dnevne (od) blokade TRR in zgodovina blokad TRR od leta 2002 za 
društva in ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, 
bolnice, inštitute ipd) 

• STEČAJE : stečaje, izbrise, likvidacije in prisilne poravnave, celotne uradne objave, 
vključno z datumom prijave terjatev tudi za društva in ostale neprofitne organizacije (šole, 
univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd)  

• OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami s pomočjo informacij iz poslovnega tiska in 
uradnih objav, tudi v društvih in ostalih neprofitnih organizacijah (šole, univerze, vrtce, 
zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd) 

• NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA , ki so v bazi takoj po ustanovitvi ter društva in ostale 
neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute 
ipd) 

• FINANČNE PODATKE : revidirane, nerevidirane in medletne finančne podatke za zadnja 4 
leta. 

• BONITETNO OCENO za vsa podjetja in samostojne podjetnike od leta 2004 naprej in 
društva ter ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, 
bolnice, inštitute ipd) 

• FINANČNI PODATKI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE od 2005 napre j za društva in 
ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, 
inštitute ipd) 

• DAVČNE NEPLAČNIKE ALI NEPREDLAGATELJE !!  
• KREDITNI LIMIT in KREDITNA MARŽA  

Kreditni limit  je ocena maksimalne izpostavljenosti do subjekta, ki temelji na oceni 
potencialnega volumna poslovanja s subjektom in oceni rizičnosti subjekta za namen do 3 
mesečnega odloga plačila. 
Znesek je vodilo, ki pomaga pri odločitvi, kdaj poslovanje s subjektom zavarovati ali do 
katere meje dopustiti višino kredita poslovnemu partnerju pri poslovanju z odlogom plačila. 
Kreditna marža  je priporočena minimalna prodajna marža za poslovanje s subjektom 
namen do 3 mesečnega odloga plačila.Temelji na oceni rizičnosti subjekta. Kreditna marža 
je ocena pričakovane izgube pri poslovanju s subjektom zaradi neplačil obveznosti iz 
poslovanja.  

 
Če želite preveriti bonitete vaših obstoječih poslovnih partnerjev oziroma bodočih poslovnih 
partnerjev, nas lahko pokličete, pišete ali pa se osebno zglasite pri nas in vam bomo podali 
željene podatke. 
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POSREDOVANJE INTERESA ZA SKUPINSKO UDELEŽBO NA 

MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETU 2015 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nam je posredovala sledeče obvestilo: 
 
Obveščamo vas, da je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija objavila vabilo za posredovanje 
interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.   
  
Zato vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna 
gospodarska združenja, da nam sporočijo svoj interes oz. interes svojih članov za skupinsko 
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015. 
  
V  pomoč  pri  odločanju  vam  prilagamo  bazo  svetovnih  sejmov,  ki  jo  lahko najdete na portalu 
Izvozno okno oz. na spletnem naslovu: 
http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314. 
  
Izražen interes bo podlaga za pripravo programa za skupinske predstavitve slovenskega 
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.   
  
Vaše podpisane in ožigosane predloge nam posredujte  do petka, 12. septembra 2014, na 
elektronski naslov: edina.zejnic@ozs.si  ali po faksu 01/50-59-270.    
 
 

 
 
 
 

NOVOSTI PAVŠALNE OBDAVČITVE OD 1.1.2015 DALJE 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je objavila sledečo informacijo: 
 
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so zadovoljni s sprejetimi spremembami Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2N) in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPo-2K), ki so jih 
obravnavali v Državnem zboru (Opomba: V času izida tega mesečnega informatorja spremembe 
še niso bile objavljene v Uradnem listu RS). V OZS so predlagali, da se prag 50.000 evrov letnega 
prometa dvigne na 100.000 evrov, normirani stroški pa naj se dvignejo s sedanjih 70 na 80 % od 
ustvarjenega prometa.  
 
OZS je sicer že v preteklosti zahtevala uvedbo pavšalne obdavčitve pri malih poslovnih subjektih, 
ki bi temeljila na lažjem spremljanju in obračunavanju njihovih davčnih obveznosti, saj imajo v 
Sloveniji prav slednji zelo zapleten sistem računovodskega poročanja in davčnega obračunavanja, 
ki je v tujini običajen le pri večjih poslovnih subjektih. Enostavnejše računovodske in davčne 
predpise, prilagojene malim poslovnim subjektom, imajo Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Velika 
Britanija, ZDA.  
 
Pavšalna obdavčitev malih samostojnih podjetnikov in malih ter mikro gospodarskih družb, ki je 
začela veljati za obe vrsti poslovnih subjektov s 1. 1. 2013, je ustrezna le za dejavnosti z nizkim 
odstotkom dejanskih odhodkov (intelektualne in dopolnilne dejavnosti), nikakor pa ni ustrezna za 
redne proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti, kjer je delež porabljenega materiala dosti višji. 
Še zlasti je neprimeren za tiste, ki zaposlujejo. Zato so pravkar sprejete spremembe zakonodaje 
zelo dobrodošle, poudarjajo v OZS. 
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Spremembe pavšalnega načina obdavčitve vsebujejo naslednje rešitve: 
 
1. Vse pravne osebe in zasebniki, ki bodo dosegali v koledarskem letu do 50.000 evrov prihodkov 
in so se odločili za obdavčitev na podlagi normiranih odhodkov, bodo lahko v letu 2015 uveljavljali 
80 odstotne in ne več le 70 odstotne normirane odhodke. 
 
2. Če bo nosilec dejavnosti ali lastnik družbe z naslova opravljanja redne dejavnosti podjetja ali 
gospodarske družbe obvezno socialno zavarovan, ali pa bo imel stalno zaposleno vsaj eno osebo 
– oboje najmanj pet mesecev pred uveljavljanjem pavšalne obdavčitve, bo lahko znašal letni 
promet za izbiro pavšalne obdavčitve do 100.000 evrov.  
 
Za pravne osebe še vedno velja, da morajo kljub izbranemu pavšalnemu načinu obdavčitve še 
vedno voditi dvostavno knjigovodstvo in AJPES-u predlagati računovodske izkaze za javno objavo 
in državno statistiko, samostojnim podjetnikom pa v nobenem primeru to ni treba. Kljub vsemu v 
OZS priporočamo, da v vsakem primeru tudi podjetniki vodijo vsaj enostavne poslovne knjige z 
enostavnimi računovodskimi informacijami. V nasprotnem bodo lahko imeli probleme pri javnih 
naročilih, razpisih in pri najemanju posojil. 
 
Bistvo ugodnejše pavšalne obdavčitve je namreč v naslednjem: 
- Manjše administriranje, lastna izbira evidenc za notranje potrebe in računovodskih poročil za 
lastno poslovno odločanje, 
- Enostavnejši davčni pregledi s poudarkom na prihodkih, ne pa na odhodkih, zaradi česar bodo 
naši člani deležni večje davčne varnosti, 
- Proporcionalna (in ne progresivna stopnja) obdavčitve v višini 20 odstotkov. 
 
 

SPREMEMBE ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV 
 
Junija letos so stopile v veljavo spremembe Zakona o varstvu potrošnikov (Ul. RS, št. 38/14), s 
katerimi je bila v slovensko zakonodajo prenesena evropska direktiva o pravicah potrošnikov iz 
leta 2011. 
Spremembe se nanašajo na:  

- Prodajo na daljavo in zunaj poslovnih prostorov, 
- Rok za izpolnitev pogodbe, 
- Obvezno posredovanje predpisanih informacij, 
- Tveganje za uničenje ali izgubo blaga pri dostavi, 
- Varstvo potrošnikov pred prikritimi stroški. 

 
Več informacij o tem najdete na spletni strani OZS v rubriki Svetovalni center – aktualno, oziroma 
na povezavi: 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Svetovalnicenter/Aktualno/Podrobnostnovice/tabid/256/ArticleI
d/3176/Default.aspx.  
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KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 
 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v  poletnih mesecih: 
 

- počitniški apartma v Ankaranu (Oltra),  
- počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare),  

 
Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov: 
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ. 
 
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/ceniki . Slike počitniških kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: 
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete .  
 
 
 
 
  
 
Lep pozdrav ! 
 
Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 

                                            
 

 
 
 
 
 
 


