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Računovodske storitve, davčno in poslovno svetovanje 

 
NOVICE 4 – 2014; 04.08.2014 
 
1.OBVESTILO O SPREMEMBI VIŠINE REGRESA ZA PREHRANO (javna dela in  
   Javni sektor) 
2. Sprememba in dopolnitev Uredbe o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva 
3. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju  
5. RAZPIS »PROGRAM DELOVNA VKLJUČENOST STAREJŠIH OSEB ZA DODATNE 
ZAPOSLITVE STAREJŠIH IZ VZHODNE SLOVENIJE« - Zavod za zaposlovanje! 
6. SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI IN ZAKONA O DAVKU OD DOHODKA 
PRAVNIH OSEB  – NORMIRANCI!  

7. Novo - eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznostih 

8. 1. avgusta začne delovati Finančna uprava Republike Slovenije 
9. ODSTOTNOST ZARADI DOPUSTA! 

 

1.Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (od 1. julija 2014 
dalje) 
Objavljeno: Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014 

UGOTOVITVENI   SKLEP 

Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa 
h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni 
pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h 
kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in drugega odstavka 3. člena 
Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. julija 2014 dalje 3,64 eurov. 

II 

To pomeni, da se višina prehrane (regresa za prehrano na dan med delom) spremeni iz 
sedanjih 3,61€/dan na 3,64€/dan – VELJA SAMO ZA JAVNA DELA, 
NEGOSPODARSTVO)!  
 
 

2. Sprememba in dopolnitev Uredbe o določitvi dejavnosti 
socialnega podjetništva  
 

V Uradnem listu Št. 00711-6/2014, dne  19.06.2014 je  bila  objavljena  sprememba in dopolnitev Uredbe  o 

določitvi dejavnosti socialnega podjetništva. Ker so med vami socialna podjetja vas prosim , da preverite na 
spodnji poveza vi a li je  za  vas  ta  spreme mba pomembna :  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=109384 

 
 

4. Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju  
Poslanci Državnega zbora RS so v petek, 4. julija 2014, z 59 glasovi za in nobenim proti potrdili 
predlog novele zakona o izvršbi in zavarovanju, s katero se bodo pospešili in hitreje zaključili 
izvršilni postopki.  
Tako bo po novem pri nepremičninah izklicna cena na prvi dražbi postavljena pri 70 odstotkih 
ocenjene vrednosti, ukinja se tretja javna dražba in spreminjajo določbe varščine. 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=109384
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V skladu s sprejeto novelo sicer javna dražba ostaja temeljni način prodaje nepremičnine v izvršilnem 
postopku. Po novem se bo izhodiščno ceno na prvi javni dražbi postavilo pri 70 odstotkih. Poleg tega 
predlog ureja nov način prodaje nepremičnine, in sicer prodajo na podlagi zavezujočega zbiranja 
ponudb. 

 

Enako kot pri javni dražbi se postopek zavezujočega zbiranja ponudb lahko ponovi samo enkrat (če je 
predhodni postopek neuspešen); v tem primeru je izhodiščna cena enako kot pri javni dražbi 50 
odstotkov ocenjene vrednosti nepremičnine. 
S predlagano novelo se spreminjajo določbe, ki urejajo institut varščine, ureja se poseben oklicni 
postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom, in ureja možnost prodaje 

nepremičnine kot celote, če gre za izvršbo na solastniški delež. 
Rešitve, ki na splošno zasledujejo pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov, pa so 
spremembe ureditve odlogov izvršbe, še posebej na predlog upnika. 
Novela Zakona je bila objavljena v Uradnem listu RS številka 53/2014 z dne 15.07.2014, veljati 
pa je pričela 15 dni po objavi.  

5. RAZPIS »Program »Delovna vključenost starejših oseb« za dodatne zaposlitve 
starejših iz vzhodne Slovenije« 

Zavod RS za zaposlovanje je 21. julija 2014 na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo 

»Delovna vključenost starejših oseb«, namenjeno zaposlovanju brezposelnih, starih 50 in več let, 
iz vzhodne Slovenije. 

S pomočjo programa »Delovna vključenost starejših oseb« se bo zaposlilo 760 starejših oseb iz 
vzhodne Slovenije. Cilj javnega povabila je, da bodo delodajalci iz vse Slovenije, ki bodo prejeli 

subvencijo v višini 5.000 evrov (oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida), ohranili vsaj 30 % 

zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja. 
Subvencijo za zaposlitev bodo lahko pridobili na javnem povabilu izbrani delodajalci, ki bodo za 

najmanj eno leto zaposlili brezposelno osebo, staro 50 in več let iz vzhodne Slovenije, ki izpolnjuje 

vsaj enega od naslednjih kriterijev: 

• je vsaj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, 

• nima dokončanega srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega 
izobraževanja oz. splošnega srednjega izobraževanja. 

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. Tisti, ki 
zaposlujejo od 1 do 5 oseb, lahko pridobijo največ 2 subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki zaposlujejo 
več oseb, pa lahko pridobijo največ 10 subvencioniranih zaposlitev. 
 
6. SPREMEMBA ZAKONA O DOHODNINI – NORMIRANCI!  

Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2N 
 
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 50 z dne 4. 7. 2014 je bil objavljen Zakon o spremembah 

Zakona o dohodnini (ZDoh-2N), ki začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za davčna 
leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.  

Spremembe na podlagi novele ZDoh-2N se nanašajo na 3. točko III. poglavja Zakona o dohodnini – 

ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 

96/13 in 29/14 – odločba US), ki določa posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov.  
 

S spremembo 48. člena se dviguje prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za ugotavljanje 
davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tako se za ta sistem lahko priglasi 
zavezanec, če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz dejavnosti, 
ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 50.000 eurov, in po spremenjeni določbi 

tudi zavezanec v primeru, če v davčnem letu pred tem davčnim letom, njegovi prihodki iz 
dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presega 100.000 eurov in je bila pri 
zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet 

mesecev.  

 

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo?aid=931
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Nadalje se s spremembo 59. člena ZDoh-2 dviguje višina normiranih odhodkov pri ugotavljanju 
davčne osnove iz 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov. 

Navedeno pomeni, da bodo v skladu z določbami 308. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 

(Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 

– Odl. US in 25/14 - ZFU) davčni zavezanci, ki že opravljajo dejavnost ter bodo izpolnjevali pogoje, 
določene z ZDoh-2 in se za leto 2015 odločili za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem 
normiranih odhodkov, dolžni pri davčnem organu opraviti priglasitev najpozneje do 31. marca 2015, 

tj. do poteka roka za predložitev obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Tisti 

davčni zavezanci, ki bodo v letu 2015 začeli opravljati dejavnost na novo in bodo želeli v tem 
davčnem letu ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa bodo 
priglasitev ugotavljanja davčne osnove na ta način dolžni pri davčnem organu opraviti hkrati 

ob predložitvi prijave za vpis v davčni register v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od 
vpisa v uradno evidenco organa.   

Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – novela 

ZDDPO-2K 
 
Uradnem listu RS št. 50 z dne 4. 7. 2014 je objavljen Zakon o spremembah Zakona o davku od 

dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2K), ki začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 
za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.  
Spremembe na podlagi novele ZDDPO-2K se nanašajo na X.a poglavje Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 

43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13), ki določa posebno ureditev za ugotavljanje davčne osnove z 
upoštevanjem normiranih odhodkov.  
S spremembo 67.b člena se dviguje prihodkovni limit, ki je določen kot pogoj za ugotavljanje davčne 
osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Tako se za ta sistem lahko priglasi zavezanec, če v 
koledarskem letu pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z 

upoštevanjem normiranih odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne 
presegajo 50.000 eurov, in po spremenjeni določbi tudi zavezanec v primeru, če v koledarskem letu 
pred davčnim obdobjem, za katero uveljavlja ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, njegovi prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ne presegajo 100.000 evrov in 
je bila pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 
pet mesecev. 

Nadalje se s spremembo določbe prvega odstavka 67.e člena ZDDPO-2 dviguje višina normiranih 
odhodkov pri ugotavljanju davčne osnove iz 70 % na 80 % davčno priznanih prihodkov.  
Navedeno pomeni, da bodo v skladu z določbami 382.a člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 

(Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 

– Odl. US in 25/14 - ZFU) davčni zavezanci iz 67.b člena ZDDPO-2, ki bodo izpolnjevali predpisane 

pogoje in se bodo za leto 2015 odločili za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, dolžni pri davčnem organu opraviti priglasitev najpozneje do 31. marca 2015 oziroma do 
poteka roka za predložitev davčnega obračuna v davčnem obračunu za predhodno obdobje. Davčni 
zavezanci iz 67.č člena ZDDPO-2, ki bodo začeli poslovati na novo v letu 2015 in bodo želeli 
ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa bodo priglasitev ugotavljanja 
davčne osnove na ta način dolžni opraviti hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register v 
osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa. 

 

7. Novo - eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznostih 

Po novem bodo o neplačanih davčnih obveznostih opominjali tudi preko portala eDavki. V 
prehodnem obdobju, do konca avgusta 2014, bodo opomini za neporavnane obveznosti 

zavezancem posredovani tako po klasični poti, kot preko portala eDavki.  
 

To velja za zavezance, ki so vključeni v sistem eVročanja in sicer fizične osebe, ki so (ali še bodo) 
vložile pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVROČANJE-POS) ter vse 

pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.  
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Prehodno obdobje se bo zaključilo 1. septembra 2014, ko bodo vsi ti zavezanci opomine prejemali le 
še preko portala eDavki. 

 

Za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki pozivajo, da sporočite 
elektronski naslov. To uredite prek portala eDavki z obrazcem prijava/odjava/sprememba podatkov 

(eVročanje-POS). Ker se prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasični poti in preko portala 
eDavki izteče konec avgusta, priporočamo, da sporočite elektronski naslov za obveščanje čim prej. Pri 
tem opozarjamo, da zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, bodo ne glede na to, ali so sporočili 
elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin v portal eDavki. Opominjanje prek 

portala eDavki je  prva vrsta dokumentov, ki bodo vročeni v okviru nove storitve eVročanje. 
Podrobnejša navodila in dodatne informacije o storitvi eVročanje najdete na povezavi: 
http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/SeznamDokumentovEVrocanje.pdf 

8. 1. avgusta začne delovati Finančna uprava Republike Slovenije 

V začetku se bosta v Generalni finančni urad združila Generalni carinski urad in Generalni 
davčni urad, delovanje lokalnih carinskih in davčnih uradov pa ostaja nespremenjeno do konca 
letošnjega leta. Združitev ne prinaša za zavezance nobenih sprememb glede lokacij, kontaktnih 
podatkov ali uradnih ur.  

FURS, ki je pravna naslednica Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike 
Slovenije, začne na podlagi Zakona o finančni upravi delovati 1. avgusta 2014. Vršilka dolžnosti 
generalne direktorice FURS Jana Ahčin je položaj nastopila 16. julija 2014. 

Ključni cilji FURS so: 

 spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, zagotavljanje dobrega servisa zavezancem, 

strankam in podjetjem ter posledično dvigovanje davčne kulture v Sloveniji.  

- Med prednostnimi nalogami FURS so odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj, carinskih in 
trošarinskih nepravilnosti, preventivne aktivnosti in nadzor nad vsemi področji gotovinskega 
poslovanja, boj proti tihotapstvu in odkrivanje tihotapskega blaga (prepovedane droge, ponaredki).  

-Med njenimi rednimi nalogami so med drugimi odmera in obračun obveznih dajatev, carinjenje 
blaga, finančni nadzor, finančna preiskava, nadzor nad prirejanjem iger na srečo, nadzor nad prijavo 

vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU, nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in 
prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi 
zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, 
varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine, ukrepi trgovinske politike, izvršba 
itd. 

Med novimi nalogami izpostavljamo boj zoper zaposlovanje in delo na črno (Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno se začne uporabljati 18. 8. 2014) in nadzor nad časom vožnje, odmora in 
počitka voznikov. 

http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/SeznamDokumentovEVrocanje.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014961
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Nepravilnosti in goljufije se lahko odslej prijavijo na anonimni 24-urni brezplačni telefon 080 11 22 

ali na elektronski naslov prijave.fu(at)gov.si. Fotografije računov se lahko še naprej pošiljajo na 
telefonsko številko 051 241 241, poleg tega pa še na nov elektronski naslov blagajne.fu(at)gov.si.   

1. avgusta preidejo na FURS vse pristojnosti, ki jih zakon določa za carinsko in davčno službo. Prav 

tako preidejo na FURS vse pravice in obveznosti davčne in carinske službe. FURS prevzema vsa 
finančna sredstva, premično in nepremično premoženje, ki ju upravljata davčna in carinska služba, 
dokumentarno in arhivsko gradivo ter vse javne uslužbence, zaposlene v obeh službah. 1. avgusta bo 
število javnih uslužbencev, za nedoločen čas zaposlenih v FURS, 3701. 

Ustanovitev FURS ne vpliva na veljavnost pogodb s poslovnimi partnerji, ki sta jih sklenili carinska in 

davčna služba. Pogodbe in naročilnice ostajajo v veljavi, prav tako ni treba sklepati aneksov k 

pogodbam. Tudi za zavezance vzpostavitev novega organa ne prinaša sprememb ali prilagoditev. 

1. avgusta začne delovati nova spletna stran FURS http://www.fu.gov.si/, predvidoma do konca 

letošnjega leta bosta kot arhivski spletni strani obstajali še današnji spletni strani davčne in carinske 
službe. 

FURS sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS. 
Ne glede na to, se bodo do 1. januarja 2015 za finančne urade šteli dosedanji davčni in carinski uradi, 

zato se kontaktne številke in elektronski naslovi uradov do takrat ne bodo spreminjali. Po 1. januarju 
2015 se bodo carinski in davčni uradi združili v finančne urade, ki bodo imeli sedeže tam, kjer jih 
imajo trenutno davčni uradi. 

Novi kontaktni podatki Generalnega finančnega urada so: 

Finančna uprava Republike Slovenije 

Generalni finančni urad 

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana 

p. p. 631, 1001 Ljubljana 

T: (01) 478 3800 H. C. 

F: (01) 478 3900 

E-pošta: gfu.fu@gov.si 
Elektronski naslov za predstavnike medijev: mediji.fu@gov.si. 

9. ODSOTNOST ZARADI DOPUSTA  

Obveščam vas, da smo zaradi letnega dopusta odstotni od vključno 15.08.2014 
do vključno 18.08.2014! Vljudno prosimo, da nam dokumentacijo za plače 

(podatke o opravljenih urah, morebitne bolniške odsotnosti in podatke o 
bonitetah ali izplačilu regresa) dostavite do 10.08.2014! 

Lepo vas pozdravljamo, 

 
Petka Pušnjak Strižič d.n.o. 

http://www.fu.gov.si/
http://www.durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/davcni_uradi_in_uradne_ure/
http://www.carina.gov.si/si/kontakti/interaktivni_zemljevid/
mailto:mediji.fu@gov.si

