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PETKA PUŠNJAK STRIŽIČ d.n.o. 
Ljubljanska cesta 069, 2310 Slovenska Bistrica, tel.: 02 818 1111, fax: 02 818 1175,  

  e-mail: rs.petka@siol.net, spletna stran: www.petka.si 
Računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje 

 
NOVICE 1 – 2014; 24.02.2014 
 
1.Obvestilo Gurs – kako popravljati podatke v registru nepremičnin 
2. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite 
3. Predlog Zakona o študentskem delu  
4. Višji prispevki za popoldanski s.p. in prispevki 0,53% in 6,36% pri drugih izplačilih! 
5. ODSTOTNOST 

1. Obvestilo Gurs – kako popravljati podatke v registru nepremičnin  
 
Če želite urediti podatke v registru nepremičnin v eni izmed 
geodetskih uprav ali pisarn, se lahko za obisk pisarne naročite: 
- na brezplačni telefonski številki 080 22 15 
(od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 14.30) ali 
- prek aplikacije 'Spreminjanje podatkov o nepremičninah' na e-prostor.gov.si 
(za vstop v program je potrebna koda, ki je navedena na obvestilu). 

Podatke registra nepremičnin lahko spreminjate: 
- prek aplikacije 'Spreminjanje podatkov o nepremičninah' na e-prostor.gov.si 
(za vstop v program je potrebna koda, ki je navedena na obvestilu) . 
- z vprašalniki registra nepremičnin, do katerih je mogoč dostop na spletnem naslovu 
e-prostor.gov.si in ki jih lastniki izpolnjene po navadni pošti pošljete na katero 
koli območno geodetsko upravo 
- z obiskom na območni geodetski upravi oziroma geodetski pisarni 
- z elaboratom geodetske storitve. 

Dodatna pojasnila glede določil zakona o davku na nepremičnine: 
Enotni kontaktni center državne uprave: 080 2002, ekc@gov.si 
 
 
2. Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite  
 
Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2013 dosegel obresti na denarne depozite pri bankah 
in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU, mora 
vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in 
hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, najpozneje 
do 28. februarja 2014 pri pristojnem davčnem uradu, pri katerem je vpisan v davčni register 
v času vložitve napovedi. 
Rezident navedene napovedi ni dolžan vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite 
pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri 
bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, doseženih v letu 2013, ne presega zneska 
1.000 evrov.  

Nerezident navedene napovedi ni dolžan vložiti ne glede na znesek doseženih obresti.  
Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu »Napoved za 
odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 
______«. 
Zavezanec rezident je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v 
nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične 
ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.  
To pomeni, da vložijo napoved vsi tisti zavezanci, katerih obresti so v letu 2013 
presegle 1.000,00 €, ker me mnogi sprašujete ali vložiti napoved, ker ste dobili iz 
banke povzetek obračunov, ki znaša npr. 30€  - NE , MEJA JE 1.000,00€!!! 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-101-04336-OB~P009-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-101-04336-OB~P009-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-101-04336-OB~P009-0000.PDF
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2011-101-04336-OB~P009-0000.PDF
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3. Predlog Zakona o študentskem delu  

Predlog Zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov - 3. 2. 2014 

Omejitve in obseg začasnega in občasnega dela dijakov in študentov  

(1) Pri posameznem delodajalcu lahko dijaki in študenti opravljajo začasno in občasno delo 
glede na število povprečno zaposlenih delavcev pri delodajalcu v preteklem koledarskem 
letu:  
- pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 6 do 9, lahko dijaki in 
študenti opravijo do 75% ur začasnega in občasnega dela;  
- pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 10 do 19, lahko dijaki in 
študenti opravijo do 65% ur začasnega in občasnega dela;  
- pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 20 do 49, lahko dijaki in 
študenti opravijo do 55% ur začasnega in občasnega dela;  
- pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 50 do 99, lahko dijaki in 
študenti opravijo do 45% ur začasnega in občasnega dela;  
- pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 100 do 499, lahko dijaki 
in študenti opravijo do 35% ur začasnega in občasnega dela;  
- pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih več kot 500, lahko dijaki in 
študenti opravijo do 25% ur začasnega in občasnega dela.  

(2) Dejanski dovoljeni letni obseg števila ur začasnega in občasnega dela pri delodajalcu se 
določi na podlagi števila povprečno zaposlenih delavcev, števila ur, ki bi jih ti delavci s polnim 
delovnim časom opravili pri delodajalcu na letni ravni, in omejitve iz prejšnjega odstavka.  

(3) Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za organizacijske oblike povezovanja, 
kot jih opredeljuje predpis, ki ureja skupnost študentov, organizacijske oblike združevanja, 
kot jih opredeljuje predpis, ki ureja mladinske svete in humanitarne organizacije, kot jih 
opredeljuje predpis, ki ureja humanitarne organizacije.  

(4) Začasna in občasna dela dijakov in študentov se ne opravljajo pri fizičnih osebah brez 
registrirane dejavnosti.  

Urna postavka  

Bruto urna postavka dijaka in študenta za opravljeno uro začasnega in občasnega dela ne 
sme biti nižja od 4,5 EUR. Višina najnižje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem 
povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu in jo enkrat 
letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu.  

 

4. Višji prispevki za popoldanski s.p. 

 

Od 01.01.2014 se je povišal zdavstveni pavšal iz 4,55€ na 4,58€, kar pomeni,da bodo 
osebe,ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s.p.) morali plačevati višji 
prispevek od meseca januarja 2014 dalje.  

Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, se spremembe s prispevki pričnejo uporabljati od 01.02.2014 dalje.  
Prispevki za zdravstvo 0,53% in 6,36% se začnejo obračunavati na izplačilih dohodkov 
iz drugega pravnega razmerja od 01. Februarja dalje, ne glede na to, kdaj je bilo delo 
opravljeno!  

To pomeni, da se ta prispevek obračuna pri poslovodenju, avtorskem honorarju, 
podjemni pogodbi….. 
Prispevki za popoldanski s.p. so tako do zdaj znašali: 

- Pavšal za pok. In inv. Zavarovanje v znesku 32,17 € 

- Pavšal za zdrav. Zavarovanje         v znseku  4,58 € 

Skupni strošek                                                           36,75 € 
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Po novem pa bodo prispevki za popoldanski s.p. znašali: 
- Pavšal za pok. In inv. Zavarovanje v znesku 32,17 € 

- Pavšal za zdrav. Zavarovanje         v znesku 32,36 € 

Skupni strošek                                                           64,53 € 

 
Glede na to, da se sprememba pavšala za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pričakuje v 
mesecu aprilu, lahko rečemo, da skupni strošek za osebe, ki opravljajo dejavnost kot 
postranski poklic – popoldanski s.p. v vrednosti 64,53€ še ni dokončen!  
 

 

5. ODSTOTNOST 

 

Kot smo vas že obvestili v obvestilih v letu 2013(prosimo berite te »plahte«, ker so 
pomembne!)  

 
Obveščam vas, da sem od 26.02.2014 do 08.03.2014 odstotna! 
V tem času se lahko obrnete na sodelavko Sandro na tel. st. 02 8181 111, vsak delovni 
dan od 08.do 16. Ure! 
 
Za nujne primere pa sem dosegljiva na mail:  
anka.pusnjak@gmail.com 
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
Petka Pušnjak Strižič d.n.o. 
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