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

 
Število ur v mesecu OKTOBRU 2014: 184 ur = 22 delovnih dni (176 UR) + 1 dan praznik (8 UR)                                                                                                        

 

OKTOBER 2014 
 
 
 
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 17.11.2014, v enakem roku mora davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ, ki ga odda preko 
sistema eDavki !!!

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2014 

      

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****  
Do vključno 
9.403,92**   

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun 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 OPSVZ so objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/13: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun 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 

 
 

Zavarovalna podlaga 103 in 104: Teh dveh zavarovalnih podlag ni več !!! 

 

Za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi je 

najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost najnižja bruto pokojninska osnova, 

ki znaša za mesec oktober 2014: 841,98 EUR 

Zavarovanci z zav. podl. 040 plačujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojninske 
osnove tudi v letu 2014-vse dokler jim ne bo nova zavarovalna osnova določena na podlagi 
dobička 2013 (na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in obračunov davčnega odtegljaja 
za leto 2013). Zavezanec plača prispevke do 17.11.2014; v enakem roku mora davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda 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/ . 

 

 

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 več: 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) 

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/
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/
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972
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/
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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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 za 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 podjetništvo 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 prenočišče 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 plača (od 1. januarja 2014) = 789,15 EUR  
 
7. Najnižje osnovne bruto plače – oktober 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 izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu 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. 
 
8. Prevoz na delo: 

 Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo 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: 
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Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – 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 davčno osnovo. 
 
9. Prehrana za zaposlene 
    4,90 EUR na dan – od 01.01.2012 dalje, če dela delavec vsaj 4 ure na dan. 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (avgust 2014)  = 1.516,93 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 = 
1.061,85 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
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 izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 % 
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in 
dohodnino. 
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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 GOSTINCE  

- Strokovno srečanje gostincev 17.11.2014 Avditorij Portorož 

 

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas vabi na Strokovno 
srečanje gostincev, ki bo letos potekalo 17.11.2014 v Avditoriju Portorož.  
 
Pripravili so zanimive strokovne teme. Na kratko vam bodo predstavili nove vsebine v oceni 
tveganja in nove obveznostih za delodajalce in samozaposlene ter ugodnosti partnerjev kartice 
Mozaik podjetnih. Na posvetu boste gostinci, ki zaposlujete prejeli osnutke dveh obveznih 
internih aktov (akt za obvladovanje psihosocialnih tveganj ter urejanje prepovedi dela pod vplivom 
alkohola in prepovedanih drog), ki jih preverjajo delovni inšpektorji. Udeleženci bodo prejeli tudi 
pregled in popis obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Na 
kratko boste seznanjeni z aktualnimi informacijami o uvedbi e-računov, označevanju alergenov v 
gostinskih obratih in plačevanju kolektivnim organizacijam (SAZAS, ZAMP, IPF) in predlogih 
sekcije za spremembo tobačnega zakona. 
Gostinci Kraške in Goriške regije bodo v odmoru pripravili predstavitev in degustacijo 
tradicionalnih jedi iz regije. V preddverju Avditorija bodo pokrovitelji srečanja predstavili aktualno 
ponudbo in novosti. 
V drugem delu posveta bosta osrednji temi Aktualno na davčnem področju in novosti pri 
nadzoru FURS (Finančne uprave RS, ki je 1.8.2014 nastal z združitvijo Davčne uprave in 
Carinske uprave RS) ter »Resnica o davčnih blagajnah«. Opozorili bomo na aktualne zadeve na 
davčnem področju in na kaj morate biti pozorni pri nadzoru FURS. Predstavili bomo posledice 
uvedbe davčnih blagajn na Hrvaškem in avstrijsko alternativo ter okvirne načrte in predloge Vlade 
RS na tem področju, v kolikor bodo že pripravljeni. 
Popoldan bo sledila slovesna podelitev priznanj za kakovost gostinske ponudbe in jubileje v 
poslovanju. Gostinci bodo zaključili druženje na večerji v Gostilni Tomi.  
V nedeljo 16.11.2014 pa se lahko udeležite druženja na večerji v prostorih VinaKoper.  
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Vabilo s programom in prijavnico je objavljeno na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije www.ozs.si oziroma na povezavi http://www.ozs.si/Dogodki.aspx, preko katere se lahko 
tudi prijavite na navedeni dogodek. 

 
 

 
INFORMACIJE ZA ELEKTOINŠTALATERJE:  

- OD EDISONA DO NPK 

- NAKUP STANDARDOV PO PROMOCIJSKI CENI 

- SEMINAR O ZUNANJI RAZSVETLJAVI NA FAKULTETI ZA 

  ELEKTROTEHNIKO 

 

S strani Sekcije elektro dejavnosti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo prejeli sledeče 
informacije: 
 

1. V skladu s pravilnikoma o spremembi pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele in o 
zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 2/2012, z 
dne 9.1.2012) smejo po 31.12.2014 pregledovanje električnih inštalacij in sistemov zaščite 
pred strelo, opravljati le še osebe s pridobljeno ustrezno poklicno kvalifikacijo (NPK).  
 
Informacije o postopku prehoda od usposobljenosti EDISON (oziroma EDISON PLUS)  na 
usposobljenost preglednika manj zahtevnih (oziroma zahtevnih) električnih inštalacij in 
inštalacij zaščite pred delovanjem strele z NPK ( nacionalno poklicno kvalifikacijo) so 
objavljene na spletni strani sekcije oziroma na povezavi: 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti/Zakonodaja.as
px . 

 
2. Kakor ste bili tekom leta 2013 in tudi v začetku leta 2014 seznanjeni, je Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor RS, 31.12.2013 sprejelo in potrdilo dve obnovljeni tehnični 
smernici (v prilogi) in sicer:  
- TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne električne inštalacije in  
- TSG-N-003:2013, Zaščita pred delovanjem strele.  
 
Da bi vam, svojim članom, omogočili cenovno čim ugodnejši nakup standardov, ki so zajeti 
v obeh smernicah, se je  Sekcija elektro dejavnosti pri OZS s Slovenskim inštitutom 
za standardizacijo (SIST) dogovorila, da posebej za naše člane OZS omogočijo akcijo 
pri nakupu angleških in slovenskih prevodov standardov,ki so zajeti v navedenih 
smernicah. 
 
Akcija popustov, ki se obračunajo na podlagi članstva pri OZS, velja od 3. 11. 2014 do 
17. 11. 2014 in sicer: 
- 30 % popust velja ob nakupu navedenih standardov v papirni izdaji. 
- 50 % popust velja ob nakupu navedenih standardov v elektronski 
enouporabniški verziji.  
POZOR, ne spreglejte: Za uveljavljanje popusta je potrebno v naročilu navesti 
promocijsko kodo: »A9-2014-varen svet«.  Opomba:  Popusti se ne seštevajo.  

 
3. Obveščamo vas, da  Elektrotehniška zveza Slovenije  13. novembra 2014 na Fakulteti za 

elektrotehniko v Ljubljani  organizira seminar »Zunanja razsvetljava«.  
Glede na to, da ima Sekcija elektro dejavnosti z Elektrotehniško zvezo Slovenije podpisan 
dogovor o sodelovanju, na nivoju sekcije pa smo hkrati tudi mnenja, da bi bila tovrstna 
tematika aktualna za širši segment našega članstva, vas vse zainteresirane vljudno 
vabimo, da se seminarja udeležite. 

http://www.ozs.si/
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti/Zakonodaja.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti/Zakonodaja.aspx
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Za več informacij najdete na  povezavi: 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti/Aktualnoizsekc
ije.aspx . 

  
 

 
INFORMACIJE ZA FRIZERJE 

- STROKOVNI POSVET FRIZERJEV 

 

Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira strokovni posvet, ki bo 
24.11.2014 v dvorani Plečnik 1, v MONS Hotelu, ki je sedaj FOUR POINTS by SHERATON v 
Ljubljani. Posvet bo trajal od 8.30 ure do 13.30 ure.  
Za frizerje smo pripravili zanimive strokovne teme. Na kratko bodo predstavljene nove vsebine v 
oceni tveganja in nove obveznostih za delodajalce in samozaposlene ter ugodnosti partnerjev 
kartice Mozaik podjetnih. Na posvetu bodo frizerji, ki zaposlujejo prejeli osnutke dveh obveznih 
internih aktov (akt za obvladovanje psihosocialnih tveganj ter urejanje prepovedi dela pod vplivom 
alkohola in prepovedanih drog), ki jih preverjajo delovni inšpektorji.  
Ga. Katja Bizjak bo vodila motivacijsko delavnico z naslovom »Moč pozitivnega pristopa ter 
Zadovoljen frizer, zadovoljna stranka«. Udeleženci se bodo seznanili kako prepoznavati 
prednosti pozitivnega mišljenja, ki pripomore k uspešnejšemu delu z ljudmi in doseganju boljših 
poslovnih rezultatov. Naučili  se bodo preprostih načinov, kako izboljšati medsebojne odnose, 
kako motivirati sebe, sodelavce, stranke, partnerje ter kako sodelovati.  
V drugem delu posveta bosta predstavnici FURS (Finančne uprave RS, ki je 1.8.2014 nastal z 
združitvijo Davčne uprave in Carinske uprave RS) frizerjem predstavili novosti pri nadzoru. FURS 
med drugim opravlja pomembno delo na področju preprečevanja dela na črno (nima registrirane 
dejavnosti) in sive ekonomije (ne izstavitev računa).  
Na koncu bo g. Dušan Bavec svetovalec OZS predstavil novosti na področju kratkotrajnega 
dela in novosti pri delu upokojenih samostojnih podjetnikov. 
Kotizacija za člane OZS je 10,00 € (brez 22% DDV), za druge udeležence pa 40,00 € (brez 22% 
DDV). Vabilo s programom je objavljeno na spletni strani sekcije frizerjev. 
 

 

 
INFORMACIJA ZA KOVINARJE 

- VABILO NA DNEVE KOVINARJEV 

Sekcija kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije letos že štiriindvajsetič organizira 
Strokovno srečanje kovinarjev, od 14. do 16. 11.2014 na Brdu pri Kranju. Ker vam želijo ponuditi 
kar največ kakovostnih strokovnih vsebin kovinarske tematike, potrebnih za opravljanje tovrstne 
dejavnosti in širjenje znanja na področju novih tehnologij in razvoja, kakor tudi splošno 
podjetniških vsebin, so tokratno srečanje nadgradili kar v dvoinpoldnevni dogodek.  

Uvod v srečanje bo tako že v petek, 14.11.2014, z okroglo mizo na temo inšpekcijskih nadzorov s 
področja varnosti in zdravja pri delu pri delodajalcih, s poudarkom na pravicah in dolžnostih 
delodajalcev. V sklopu okrogle mize bo, v prostorih OOZ Kranj, na vaša vprašanja odgovarjal 
strokovnjak z varstva pri delu. Večer boste nadaljevali z druženjem ob večerji na Brdu pri Kranju, 
kjer bo tudi strokovni del srečanja. 

Strokovni program bo potekal 15. in 16. novembra 2014. Udeleženci boste lahko slišali, kako 
ravnati s terjatvami, seznanili se boste z aktualnostmi na področju davčne zakonodaje, izčrpno pa 
vam bo predstavljena tema Ocena tveganja-obveznosti za delodajalca. Strokovne teme bodo 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti/Aktualnoizsekcije.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaelektrodejavnosti/Aktualnoizsekcije.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafrizerjev/Aktualno/Podrobnostnovice/tabid/1456/ArticleId/3413/Default.aspx
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zanimive širokemu spektru obrtnikov s področja kovinarske dejavnosti in bodo obsegale trende pri 
površinskih zaščitah (galvanizacija), tehnologijo in trende trdih prevlek, maziv, prašnega barvanja, 
predstavljen bo pomen atestiranja varilcev in varilnih postopkov v navezavi s standardi EN 1090-1 
in EN 1090-2, kakor tudi sodobne tehnologije in stroji za lasersko rezanje kovin.  

Po končanih predavanjih v soboto, 15.11.2014, bodo udeleženci srečanja začeli neformalno 
druženje na slikovitem Račjem otoku, si ogledali park in renesančni grad Brdo, ter se ob večerji s 
plesom pozabavali na Šmarjetni gori pri Kranju. 

Tudi letos niso pozabili na spremljevalke udeležencev srečanja. Te si bodo v soboto, 15.11.2014, 
v Kranju ogledale grad Khislstein in stalno razstavo Prelepa Gorenjska, se sprehodile po Kranju in 
si z razgledne ploščadi ogledale kanjon Kokre. Letošnje leto ponujamo spremljevalkam program 
tudi v nedeljo dopoldne, ko jim bo na delavnici strokovnjakinja odkrila male ukane in skrivnosti 
ličenja. 

 
Celoten program s prijavnico najdete na povezavi: 
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnost
novice/tabid/1458/ArticleId/3384/Default.aspx . 
 
 

 
INFORMACIJA ZA FOTOGRAFE 

- VABILO NA SREČANJE FOTOGRAFOV 

 
Strokovno srečanje fotografov, ki bo v Rogaški Slatini v času od 15. do 16. novembra 2014  za 
vas organizira Sekcija fotografov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.  Potrudili so se, da 
bo program pester tako v strokovnem kot družabnem delu.  
 
Prvi dan boste lahko prisluhnili strokovnjakom iz področja zaposlovanja in davkov. Novo 
zakonodajo na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in možne oblike 
zaposlovanja bo predstavil Dušan Bavec. Kako lahko prihranite pri davkih vam bo povedal 
strokovnjak iz OZS, Iztok Mohorič.    
Popoldne bo Miha Milič predstavil profesionalne rešitve za profesionalne fotografe in predstavitev 
DigiFot PRO foto knjig. Andrej Rihtar bo povedal o možnostih nakupa in financiranja opreme v 
Sloveniji. Pozno popoldne pa ste vabljeni na okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali o problemih in 
predlogih za razširitev dejavnosti v fotografski dejavnosti.  
 
Drugi dan bo gospa Natalia Ugren vodila usposabljanje, ki je v celoti prilagojena potrebam sekcije 
za še boljšo komunikacijo s strankami in predvsem še bolj usmerjeno komunikacijo ter 
dodatno prodajo v fotografski dejavnosti. Govorili boste o komunikaciji s strankami v 
fotografskem ateljeju in na dogodkih in o dodatni prodaji v fotografski dejavnosti (storitev 
in izdelki). Prepričani smo, da sta v današnjih časih oba segmenta zelo pomembna za 
učinkovito prodajo v fotografski dejavnosti, saj se med seboj močno prepletata oz. sta med 
seboj močno odvisna. Brez kvalitetne in usmerjene komunikacije je težko prodati še tako 
dobro storitev ali izdelek. Udeležencem bo predstavljen pomen graditve odnosa s (stalno) 
stranko. Kako pomembno je, da se stranke zapomnimo, da nekoliko pokramljamo z njo, da se 
prav tako zapomnimo, kaj nam je stranka povedala o sebi, svojih navadah. Prav tako bo 
poudarjen pomen poslušanja stranke in kako stranki prisluhnemo. S takim načinom komunikacije 
bodo tudi občasne stranke postale stalne stranke. Na delavnici bodo prikazali pomen dodatne 
prodaje (prodaje dodatne izdelkov in storitve ter bodoče storitve. Pokazali bodo, kako je to 
mogoče storiti s primerno komunikacijo. Predavanje in vaje ter primeri dobre prakse bodo na 
konkretnih primerih. 
 

http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/3384/Default.aspx
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1458/ArticleId/3384/Default.aspx
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Celoten program s prijavnico najdete na povezavi: 
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafotografov/Aktualnoizsekcije/Podrobnost
novice/tabid/1412/ArticleId/3412/Default.aspx . 
 
 

 
INFORMACIJA ZA TEKSTILCE 

- KOLEKTIVNA ZNAMKA »IZDELEK SLOVENSKE OBRTI« 

 
Člani sekcije tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so razmišljali kako bi 
skupno  označevali izdelke narejene v Sloveniji. V tekstilni dejavnosti namreč zadnja leta v stroki 
opažajo velik upad, kar vodi k zmanjševanju zaposlenih in zapiranju poslovnih subjektov. Vdor 
tekstila z Bližnjega vzhoda in Kitajske se iz leta v leto stopnjuje in neposredno ogroža kvalitetne 
slovenske tekstilne izdelke. Z novo kolektivno znamko želijo slovenski tekstilci dolgoročno 
graditi prepoznavnost slovenskih tekstilnih izdelkov in informirati potrošnike o prednostih 
nakupa slovenskega tekstila. Osnovni namen znamke je razlikovanje tekstilnih izdelkov 
slovenskih obrtnikov od tekstilnih izdelkov z Bližnjega vzhoda in Kitajske.  
Sekcija želi, da čimveč članov pridobi pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske 
obrti«, in označil svoje izdelke in storitve, bodisi z obešanko bodisi z nalepko. Nosilec in lastnik 
blagovne znamke Izdelek slovenske obrti je OZS, ki je znamko registrirala na Uradu RS za 
intelektualno lastnino kot kolektivno znamko.   
Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, ki je v svojem vsebinskem in organizacijskem 
smislu neločljivo povezana z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zato njena vizualna identiteta 
izhaja iz korporativne podobe krovne organizacije. Znak je sestavljen iz dveh sestavnih delov. V 
ospredju je plapolajoča tkanina. V ozadju je krožna  oblika, ki  ponazarja svet  in je prav tako del 
celostne podobe  krovne organizacije. Skupaj tvorita črko Q, mednarodno oznako za kvaliteto - 

quality. 
 

Člane vabijo, da si pridobijo pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske 
obrti« in označite svoje izdelke z znamko »Izdelek slovenske obrti«. Pravilnik o pogojih 
podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, kriterije za delo 
strokovne komisije, vlogo in cenike ter celostno podobo najdete na spletni strani sekcije 
(http://www.ozs.si).  
Dodatne informacije: Adrijana.poljansek@ozs.si ali preko telefonske številke 01 58 30 826.  
 
 

 

KRATKOTRAJNO DELO OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV PO NOVO 

 
Svetovalec OZS g. Dušan Bavec je objavil članek o spremembah pri kratkotrajnem delu ožjih 
družinskih članov, ki jih je prinesel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.  
Celoten članek si lahko preberete na spletni strani OZS www.ozs.si oziroma na povezavi: 
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Podrobnostnovice/tabid/1
501/ArticleId/3422/Default.aspx . 
 
 

http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafotografov/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1412/ArticleId/3412/Default.aspx
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafotografov/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1412/ArticleId/3412/Default.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijatekstilcev/BlagovnaznamkaIzdelekslovenskeobrti.aspx
http://www.ozs.si/
mailto:Adrijana.poljansek@ozs.si
http://www.ozs.si/
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Podrobnostnovice/tabid/1501/ArticleId/3422/Default.aspx
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Podrobnostnovice/tabid/1501/ArticleId/3422/Default.aspx
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JAVNI RAZPIS JAVNEGA SKLADA RS ZA RAZVOJ KADROV IN 

ŠTIPENDIJE 

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 17. oktobra 2014 na spletni strani objavil Javni 
razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij, 
ki se bodo izplačevale od šolskega/študijskega leta 2014/2015 do zaključka izobraževanja na tej 
izobraževalni ravni, je namenjenih tri milijone evrov. 
 
Letošnji razpis je objavljen v skladu z novim Zakonom o štipendiranju, ki je stopil v veljavo 1. 1. 
2014 in prinaša na področje sofinanciranja kadrovskih štipendij nekaj novosti. Glavne novosti 
razpisa so vsakoletna obvezna praksa, obveznost zaposlitve za eno leto, obveznost zaposlitve 
najkasneje v enem mesecu od zaključka izobraževanja za katerega je delodajalec prejemal 
sofinanciranje in izplačilo kadrovske štipendije najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Delodajalcem, ki bodo uspešni na razpisu, bo sklad sofinanciral 50 odstotkov štipendije, vendar 
največ do 30 odstotkov minimalne plače, kar v času objave razpisa znaša 236,74 evrov. 
 
Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. marca 2015. 
 
Več informacij o razpisu in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani sklada: 
http://bit.ly/1z3wdJJ.  
 
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur pri Bogdani Brglez Fink in Kseniji Yoder Batič, 
in sicer na telefonski številki 01 434 15 85 oz. na e-poštnem naslovu kadrovske@sklad-kadri.si. 
 
 

 

PRIJAVA ŠKODE ZARADI NEDAVNIH POPLAV (21.10. DO 24.10.2014) 

 

Člane, ki ste bili prizadeti zaradi nadavnih poplav, obveščamo o prijavi glede ocene škode po 
drugih poplavah (21.-24.10.2014). 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov za odpravo škode v 
gospodarstvu zaradi poplav v času med 21. in 24. oktobrom 2014.  Rok za zbiranje prijav ocen 
škode je 24.11.2014. Izpolnjene obrazce pošljite na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2014 - oktober«) ali na e-
naslov: poplave2_2014.mgrt@gov.si.  
 
Celotno informacijo in obrazce najdete na povezavi: 
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Ostalenovice/Podrobnostnovice/tabid/1539/ArticleId/3424/Defa
ult.aspx . 
Kontaktne osebe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so: Petra Fras (01 400 31 
30), Miša Osterc (01 400 31 25), Alenka Marovt (01 400 31 29). 
 
 

BREZPLAČNA VZORCA INTERNIH AKTOV (PSIHOSOCIALNA TVEGANJA, 

ALKOHOLIZIRANOST) ZA ČLANE - DELODAJALCE 

 

Na zbornici imamo za člane na razpolago vzorec dveh internih aktov (Akt za obvladovanje 
psihosocialnih tveganj in urejanje prepovedi dela pod vplivom alkohola in prepovedanih drog). 
 
Pravilnike potrebujejo vsi delodajalci, ne glede na velikost in vrsto dejavnosti, ki zaposlujejo (za 
samozaposlene osebe ta obveznost ne velja).  

http://bit.ly/1z3wdJJ
mailto:kadrovske@sklad-kadri.si
mailto:poplave2_2014.mgrt@gov.si
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Ostalenovice/Podrobnostnovice/tabid/1539/ArticleId/3424/Default.aspx
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Ostalenovice/Podrobnostnovice/tabid/1539/ArticleId/3424/Default.aspx
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V kolikor pravilnika potrebujete pokličite svojo območno obrtno-podjetniško zbornico, da se 
dogovorimo za prevzem. 
 
 

DELO V AVSTRIJI – IZPOLNJEVANJE POTREBNIH OBRAZCEV 

 

Obveščamo vas, da vam vaša območna obrtno-podjetniška zbornica nudi pomoč pri izpolnjevanju 
potrebnih obrazcev za opravljanje dela v Avstriji. 
 
Prosimo vas, da nas predhodno pokličete, v kolikor potrebujete to storitev, da se dogovorimo za 
termin. 
 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE OOZŠ ZA ČLANE 

 
OOZŠ svojim članom od leta 2012 nudi tudi računovodske storitve po zelo ugodnih članskih 
cenah. Izvajamo računovodske storitve za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost (popoldanski s.p.) in za samostojne podjetnike posameznike z redno dejavnostjo ter za 
mikro podjetja, po sistemu dvostavnega knjigovodstva.  
 
V primeru vašega interesa nas prosimo pokličete na tel: (01) 512-54-16 ali (041) 923-517, da se 
pogovorimo in vam na podlagi vaših podatkov pripravimo konkretno ponudbo za vas.  

 
 

 

 

BREZPLAČEN AKTUALNI SEMINAR – E-RAČUN 

 
Glede na aktualno tematiko bomo v sodelovanju s podjetjem Vasco d.o.o. organizirali krajši 
praktični seminar na temo e-računa, ki bo potekal na naši zbornici v četrtek, 27.11.2014 ob 14.00 
uri (do cca. 16.00 ure): 
 
Vsebina: 

-        Kaj je e-račun? 

-        Za koga velja obveza za e-račun? 

-        Praktični napotki:   kako se izdela e-račun, način pošiljanja 

-        Uporabniki programov Vasco: rešitve eRačuna v programih Vasco in razlaga, kako je to       

         narejeno pri nekaterih ostalih ponudnikih. 

Prijave zbiramo telefonično na št. 01/512-54-16 ali 041/923-517 ali na e-naslov: 
gregor.epih@ozs.si, do vključno petka 21.11.2014 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 
 

BREZPLAČNO PREDAVANJE: KAKO V PRAKSI IZVAJATI ZAKON O 

DELOVNIH RAZMERJIH 

         
Vaša zbornica bo v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
(ZDOPS) organizirala brezplačno predavanje za člane, na vedno aktualno temo Zakona o 
delovnih razmerjih. 
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Vsebina: 
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 
- Značilnosti delovnega razmerja, 
- Pogodba o zaposlitvi, 
- Vrste pogodb o zaposlitvi, 
- Sklenitev pogodbe o zaposlitvi, 
- Odpoved pogodbe o zaposlitvi, 
- Prožnejša organizacija dela, 
- Netipične oblike dela, 
- Kaj ureja Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP). 

Predavatelj: Tomaž Bernik (ZDOPS) 
 
Datum in ura predavanja: torek, 11.11.2014 ob 15.00 uri 
 
Prijave: na tel: 01/512-54-16, 041/923-517 ali e-pošto: gregor.epih@ozs.si, do vključno petka 
7.11.2014 oz. do zasedbe prostih mest. 
 
 

PRAKTIČNI POGLOBLJEN SEMINAR O DAVKU NA DODANO VREDNOST 

ZA OBRTNIKE 

 

Na podlagi povpraševanja članov, ki obiskujejo naše računovodske tečaje, smo se odločili, da 
ponovno razpišemo seminar o vedno aktualni temi, to je davku na dodano vrednost, z davčno 
svetovalko Aleksandro Heinzer iz podjetja Pakta d.o.o.. 
 
Vsebina: 
1. najpogostejše dileme pri poslovanju doma: 
• uporaba 76.a člena ZDDV-1 (pogoji, enotne transakcije, nastopanje na javnih razpisih), 
• nakupi in prodaje osnovnih sredstev (prevozna sredstva in nepremičnine), 
• najemi osnovnih sredstev, 
• popravki odbitka – kdaj in kako, 
• problematika servisnih storitev, kjer se uporabi blago (dobava blaga ali opravljanje storitev) 
2. DDV implikacije pri poslih, povezanih s tujino: 
• storitve opravljene za tujega naročnika, 
• storitve, ki se opravijo v tujini, za slovenskega naročnika, 
• obrtnik v tujini nastopa kot podizvajalec – kako se izogniti težavam, 
• odbitek DDV od nakupa blaga, ki se porabi v tujini, 
• nakupi blaga v tujini (pravočasen obračun DDV), 
• izvoz blaga v tretje države (brez in z montažo, izvoznik je obrtnik sam, slovenski kupec ali tujec), 
• dobave blaga v druge države članice (pogoji za oprostitev), 
• nakup in prodaja blaga v tujini. 
3. pričakovane spremembe na področju DDV – kako bodo vplivale na obrtnike? 
 
Seminar bo potekal v torek, 18.11.2014, s pričetkom ob 14.00 uri in bo trajal predvidoma 4 šolske 
ure. 
 
Kotizacija za seminar znaša za člane OOZŠ s poravnanimi članskimi obveznostmi 65 EUR + 
DDV, za ostale udeležence pa 130 EUR + DDV. 
 
Vse prijavljene prosimo, da nam morebitna vprašanja v zvezi z navedeno tematiko predhodno 
posredujejo na e-mail: gregor.epih@ozs.si, da jih bomo posredovali predavateljici, ki bo nanje 
med predavanjem odgovorila. 
 
Prijavnica se nahaja na 14. strani te mesečne pošte. Prijave zbiramo do vključno ponedeljka, 
10.11.2014. 
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SEMINAR: KRATKOTRAJNE OBLIKE DELA IN ZAPOSLOVANJA, 

POSLOVODENJE IN PROKURA: PRAVNI VIDIK TER OBRAČUN 

DOHODKOV 

 

Inšpekcijske službe in mobilne enote Finančne uprave RS v vse večji meri izvajajo 
nadzore na področju dela in zaposlovanja, globe za kršitve pa so visoke. V mikro podjetjih 
se pogosto pokaže potreba po krajših oblikah dela in zaposlovanja, po delu družinskih 
članov, opravljanje dejavnosti je povezano tudi s poslovodenjem in prokuro. Z novelo 
ZZVZZ-M, ki velja od 1.2.2014 dalje, so nastopile določene spremembe v obračunu 
dajatev ter nove obveznosti pri prijavi v zavarovanje. Kako pravilno urediti delo in kako 
pravilno obračunati posamezne vrste dohodkov, boste izvedeli na praktičnem seminarju z 
naslednjo vsebino: 
 

 Fleksibilne oblike zaposlovanja po ZDR-1 

 Podjemna pogodba (pogodba o delu): kdaj in v kakšni obliki jo sklenemo, 
obdavčitev 

 Avtorska pogodba: v katerih primerih jo lahko sklenemo, obdavčitev 

 Kratkotrajno delo (brezplačna pomoč): pogoji, omejitve, evidence 

 Začasno in občasno delo upokojencev: obseg dela upokojencev, pogoji, obdavčitev  

 Nova ureditev osebnega dopolnilnega dela: vrste osebnega dopolnilnega dela, 
vrednotnica 

 Poslovodenje: oblike dohodkov z vidika družbenika (družbenik je/ni poslovodja), 
obračun, kadar je poslovodja nerezident  

 Prokura: kaj je prokura, obdavčitev, povračilo stroškov 

 Obdavčitev dohodkov upokojenca, ki opravlja poslovodenje ali prokuro 

 Uskladitev statusa družbenikov in upokojenih s.p. do 31.12.2014: kateri družbeniki 
so dolžni uskladiti svoj status do konca leta 2014, kakšne možnosti nadaljevanja 
dejavnosti imajo upokojeni s.p. 

 
Seminar bo potekal na OOZ Ljubljana Bežigrad, Nade Ovčakove 13, Ljubljana, v torek, 
25. novembra 2014, s pričetkom ob 9.00 uri, trajal bo predvidoma do 12. ure. Izvajala ga 
bo Magdalena Zupanc, univ. dipl. ekon..  Cena seminarja znaša za člane s plačano 
zapadlo članarino 30 EUR z DDV, za nečlane 60 EUR + DDV.  
 
Prijave zbiramo s prijavnico, ki se nahaja na 14. strani tega informatorja, do 21.11.2014, 
na e-naslov: gregor.epih@ozs.si ali fax: 01/516-12-17.  
 
 

 

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

 

Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v  jesenskih in 
zimskih 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. 
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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 

                                            
 

 
 
 
 
 

 

PRIJAVNICA za seminarje in tečaje: 

 

Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate: 

 

1. POGLOBLJENI SEMINAR O DDV ZA OBRTNIKE – 18.11.2014 ob 14.00 uri na OOZŠ,  

 

2. SEMINAR O KRATKOTRAJNIH OBLIKAH DELA IN ZAPOSLOVANJA, POSLOVODENJE 

IN PROKURA: PRAVNI VIDIK TER OBRAČUN DOHODKOV - 25.11.2014 ob 9.00 uri na 

OOZ LJUBLJANA BEŽIGRAD, 

 
NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM: 

 

1. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 

zaposlen pri: ____________________________________________ 

telefon: ________________________________________________ 

 

2. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 

zaposlen pri: ____________________________________________ 

telefon:________________________________________________ 

       

Podatki za račun: 

Naziv: ______________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________ 

Zavezanec za DDV:      DA     NE         ID za DDV: ______________ 

Članska številka:_______________________________________ 

 

 

Podpis: _______________________________________ 

 

 

Prijavnico nam lahko pošljete po faksu 

na številko:  01/516-12-17, ali na e-

mail: gregor.epih@ozs.si ali po pošti 

na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA 

ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA, 

PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru premajhnega števila prijav si 

pridržujemo pravico odpovedi tečaja 

 

 

http://www.ooz-ljsiska.si/ceniki
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