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            Prihodnost nas vznemirja, 
                 preteklost zadržuje. 
     Zato torej, nam sedanjost uhaja. 
                                (Flaubert)  

                

          

 

                   

                                                                        

             MAJ                                                                                  ČLANI 945 

            2015          
 

 

Z vami že 40 let! 

 

Sredi junija 2015 praznujemo 40 let naše obrtniške organizacije. 

 

 

 

 

 
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA 

Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 1 512 54 16, GSM: +386 41 923 517, Telefaks: +386 1 516 12 17 

Identifikacijska št. za DDV: SI18227333, Poslovni račun št.: 02013-0012842522, 

Matična št.: 5174040 

e-pošta: gregor.epih@ozs.si, spletna stran: http://www.ooz-ljsiska.si  

 

 
 

 
 

Ljubljana, 02.06.2015 
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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH 

PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

         
Število ur v mesecu maju 2015 : 168 ur ( 20 delovnih dni = 160 ur + 1 dan praznik = 8 ur) 
 
 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH – MAJ 2015 
 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v 
EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

54 % PP** 3,5 PP*** 

  831,74 5.390,88 

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % 
od 1.540,25 EUR* 924,15   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     128,92 835,59 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     73,61 477,09 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     58,78 342,86 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     60,62 353,64 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     4,90 28,57 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     0,83 5,39 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     0,83 5,39 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,16 7,55 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,50 3,23 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78 

Skupaj drugi prisp.       3,32 21,56 

PRISPEVKI SKUPAJ       330,15 2.059,31 

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 
       *Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR 

         ** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje 
znane povprečne letne plače;v marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od PP 2014 
1.540,25 = 831,74 EUR 

       ***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); 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR 
 
 
 
Zavezanec plača prispevke do 15.06.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti  
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 32,20 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 32,72 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - Maj  2015 

      

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

65 % 
PP** 3,5 PP*** 

  1.001,16 5.390,88 

1.540,25 EUR*       

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     155,18 835,59 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     88,60 477,09 

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 SI19 DŠ-44008 243,78 1.312,68 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     63,67 342,86 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     65,68 353,64 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     5,31 28,57 

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 SI19 DŠ-45004 134,66 725,07 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,00 5,39 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,00 5,39 

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,00 10,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,40 7,55 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,60 3,23 

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,00 10,78 

Skupaj drugi prisp.       4,00 21,56 

PRISPEVKI SKUPAJ       382,44 2.059,31 

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

      *Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR 

         **Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2015 znaša 65 % zadnje znane povprečne letne plače; v marcu 2015 se  
znesek izračuna: 65 % od PP2014 1.540,25 =1.001,16 eur 
***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): 1.540,25 x 3,5=5.390,88 EUR 
Zavezanec plača prispevke do 15. 6. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na  
predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki. 

  

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) 

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. 
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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 2015) = 790,73 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju pa znaša od 01.03.2015 = 
800,93 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2015 dalje do vključno 29.02.2016) 
 
7. Najnižje osnovne bruto plače – maj 2015 (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 790,73 
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. 
37,00 EUR 

 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA: 
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. 
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9. Prehrana za zaposlene 
    4,90 EUR na dan 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (marec 2015)  = 1.550,33 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2015): 
        
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 2015:                              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 2015 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2015 798,64 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.085,23 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 2015, 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. 
 

 

16. PLAČILO PRISPEVKA ZA IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO ZA LETO 2015 
 
81. člen Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/2013, 16/2014, 59/2014 
in 28/2015) določa: »Stroške usklajevanja in izvajanja te kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, 
ki zaposlujejo delavce v pavšalnem znesku 4,00 EUR na zaposlenega delavca letno. Sredstva 
delodajalci nakazujejo enkrat letno ob izplačilu plač za mesec maj in to 2,00 EUR na račun 
Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 2,00 EUR na račun Združenja delodajalcev obrti 
in podjetnikov Slovenije – GIZ. Ta prispevek so dolžni plačati vsi delodajalci, ki opravljajo 
kot glavno dejavnost skladno z zakonom obrtno dejavnost ali so člani ZDOPS oziroma 
OZS. 
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (GIZ) vam je konec meseca maja 
poslal poziv s položnico za plačilo navedenega prispevka. V primeru, da položnice niste 
prejeli vas prosijo, da jih kontaktirate na tel: 01/5830-572 ali 01/5830-577 ali na e-mail: 
info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo na TRR račun ZDOPS št. 03160-1001022028 pri 
SKB d.d..  
 
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa zavezance poziva, da prispevek v višini 2,00 EUR na 
zaposlenega, nakažejo na TRR številka: 61000-3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana, 
Miklošičeva 5, ali na TRR številka: 03100-1001709303, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, s 
sklicno oznako: 20-15.  
 
Sredstva so zavezanci dolžni nakazati pri izplačilu plač za mesec maj 2015. 
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INFORMACIJA ZA ŽIVILCE  - SEJEM IBA 2015 IN EXPO MILANO 

 
Naslednjo informacijo nam je poslala Sekcija Živilskih dejavnosti pri OZS:  
 
Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS pripravlja v letu 2015 ogled vodilnega mednarodnega 
strokovnega sejma za pekarstvo in slaščičarstvo IBA 2015, ki bo potekal od 12. do 17. 
septembra 2015 v Münchnu in ogled največje svetovne razstave EXPO MILANO 2015, ki 
poteka od začetka maja do konca oktobra 2015. 
 
Sekcija bi za vas organizirala prevoz in nastanitev. Del stroškov bi krili sami s kotizacijo, del 
stroškov pa bi se krilo iz sredstev sekcij. Žal v tem trenutku ne moremo predvideti stroške 
potovanja, zato zbiramo preliminarne prijave tako za ogled sejma IBA 2015, kakor tudi za 
ogled svetovne razstave EXPO MILANO 2015. Odločili smo se, da vam posredujemo 
povpraševanje in v kolikor bo interes, tako za sejem IBA 2015 kot za razstavo EXPO MILANO 
2015, bomo za vas pripravili program in vam ga pravočasno posredovali. 
 
Planiran organiziran ogled sejma IBA 2015 je 13. in 14. septembra 2015, organiziran ogled 
razstave EXPO MILANO pa je planiran za 15. in 16. oktobra 2015. 
 
Največja svetovna razstava EXPO MILANO 2015 se prvič odvija v naši neposredni bližini. 
Rdeča nit letošnje razstave je turizem in kulinarika in verjamemo, da bi bilo zanimivo tudi za vas 
živilce, saj boste lahko na enem mestu spoznali ponudbo celega sveta na tem področju. Za 
organiziran ogled razstave smo se odločili tudi na podlagi pozitivnih izkušenj in pohval s strani 
vaših stanovskih kolegov, ki so si že uspeli ogledati razstavo v Milanu.  
 
Ogled razstave EXPO MILANO je planiran 15. in 16. oktobra 2015. V tem času bo v okviru EXPA 
2015 dodatno potekal tudi »Teden kruha«, kjer se bodo ob svetovnem dnevu hrane srečali 
evropski peki, na ogled pa bo tudi razstava pekovskih izdelkov, kar bo še toliko bolj zanimivo za 
peke.  
 
Vljudno prosimo, da v kolikor ste zainteresirani bodisi za ogled sejma IBA 2015, bodisi za 
ogled razstave EXPO MILANO 2015, bodisi oboje, da to javite sekretarki sekcije Iris Kseniji 
Brkovič na e-mail: iris.brkovic@ozs.si ali po telefonu na 01/5830-566. 
 
 

 

INFORMACIJA ZA GRADBINCE – ZBIRKA ZAKONODAJE IN PREDPISOV Z 

NAJPOGOSTEJŠIMI VPRAŠANJI IN ODGOVORI S PODROČJA GRADITVE 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo gradivo - zbirko zakonodaje in predpisov z 
najpogostejšimi vprašanji in odgovori s področja graditve, ki je dosegljiva na tej povezavi. 
 
Ker gre za gradivo, ki je lahko zelo uporabno pri vašem poslovanju, smo se določili, da vas o tem 
obvestimo. Povezavo si lahko shranite med svoje priljubljene spletne strani in jo uporabite 
kadarkoli. 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:iris.brkovic@ozs.si
http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/5993/1de082eef18cb105b2c349bd3a8e747d/
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PREDLOG ZAKONA O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV – DAVČNE 

BLAGAJNE 

         
Na spletni strani FURS na povezavi: 
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bne
ws%5D=2970&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d34b99
4f8d4daef2555d852784c33b97,   najdete    vse    informacije  in  besedilo   Predloga  Zakona  o   davčnem 
potrjevanju računov. 
 
 
 
 
 

DAN ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE PRI MALIH IN MIKRO PODJETJIH - 

»Skupaj iščemo priložnosti« (18.6.2015) 

         
Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) v četrtek, 18. junija 2015, skupaj z Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije ter Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije organizira t. i. Dan 
pri malih in mikro podjetjih. Dogodek smo poimenovali »Skupaj iščemo priložnosti«, z njim pa 
želimo okrepiti sodelovanje med podjetji, zavodom ter zbornico in združenjem 
delodajalcev. V ta namen svetovalci Zavoda predvidevajo obiskati približno 600 delodajalcev 
malega gospodarstva po vsej Sloveniji.   
 
Delodajalci, ki bodo sodelovali v razgovorih s sodelavci Zavoda, ne bodo pri tem imeli nobenih 
posebnih obveznosti. Namen obiska je, da bi gospodarstvo dobro poznalo storitve in ukrepe, ki jih 
Zavod kot javna služba za zaposlovanje, izvaja za zmanjševanje brezposelnosti in spodbujanje 
zaposlovanja ter pogovor s podjetji, glede tega kaj pričakujejo in potrebujejo od Zavoda. 
 
Na naši Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, Ljubljana, bomo ta 
dan, to je 18.06.2015 organizirali srečanje članov-delodajalcev s svetovalci Zavoda za 
zaposlovanje. Prosimo vas, da nam do petka, 5. junija 2015 javite ali po telefonu na št: 
01/512-54-16 ali na GSM: 041/923-517 ali po e-pošti na naslov gregor.epih@ozs.si, če želite 
sodelovati na navedenem sestanku. Vsi prijavljeni boste naknadno obveščeni o uri srečanja. 
 
 

 

BREZPLAČNA PREDSTAVITEV POENOSTAVLJENIH UVOZNO-IZVOZNIH 

POSTOPKOV TER POŠILJANJA BLAGOVNIH POŠILJK PREKO POŠTE 

SLOVENIJE V TUJINO 

         
V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana Bežigrad vas vabimo na 
brezplačno predstavitev poenostavitev uvozno-izvoznih postopkov ter pošiljanja blagovnih pošiljk 
preko Pošte Slovenije v tujino, ki jo bo izvedel predstavnik Pošte Slovenije g. Renaldo Mikolič.  
 
Predstavitev bo trajala do 1 ure (odvisno od vprašanj udeležencev) in bo potekala v 
torek,16.6.2015 ob 12.00 uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Bežigrad, Nade 
Ovčakove 13, Ljubljana. 
 
Prijave zbiramo do vključno petka, 12.06.2015 na e-mail: gregor.epih@ozs.si ali po telefonu na št. 
01/512-54-16 ali 041/923-517. 

 

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2970&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d34b994f8d4daef2555d852784c33b97
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2970&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d34b994f8d4daef2555d852784c33b97
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2970&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d34b994f8d4daef2555d852784c33b97
mailto:gregor.epih@ozs.si
mailto:gregor.epih@ozs.si
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SEMINAR: OSNOVE KADROVSKEGA DELA – VSE OD ZAPOSLOVANJA DO 

ODPUŠČANJA DELAVCEV 

         
Z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev se srečuje tako rekoč vsak delodajalec, tudi mala 
podjetja in obrtniki. Ne glede na to, koliko delavcev delodajalec zaposluje, je ta dolžan poznati in 
upoštevati delovno pravno zakonodajo. 
 
Da bi članom olajšali razumevanje zakonodaje na področju delovnih razmerij, v sodelovanju z 
Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana Bežigrad in podjetjem Baza dela d.o.o., 
organiziramo seminar, na katerem bodo bolj podrobno predstavljeni postopki od zaposlitve do 
odpovedi delavca.  
 
Kratka vsebina seminarja: 
- uvod skozi delovno pravno zakonodajo 
- dolžnosti delodajalca pred zaposlitvijo delavca 
- pogoste napake delodajalcev pri sklepanju pogodb  
- razlike med podjemno pogodbo, pogodbo za upokojence in pogodbo o zaposlitvi 
- kako delavcu določiti osnovno plačo ter pravilna odmera letnega dopusta 
- odpovedi pogodb o zaposlitvi in pogoste napake delodajalcev 
 
Več o sami vsebini seminarja najdete na povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/seminar-osnove-
kadrovskega-dela-od-zaposlovanja-do-odpuščanja-delavcev-20150603 . 
 
Seminar bo izvajala predavateljica Polona Kresnik, potekal pa bo na OOZ Ljubljana Bežigrad, 
Nade Ovčakove 13, Ljubljana, v torek 23.6.2015 s pričetkom ob 9.00 uri in predvidenim 
zaključkom ob 13.00 uri.  
Cena seminarja za člane OZS znaša 80,00 EUR + DDV, za nečlane pa 125,00 EUR + DDV. V 
ceno seminarja je vključeno tudi gradivo in prigrizek. 
 
Prijave zbiramo do 18.6.2015 s priloženo prijavnico, ki se nahaja na naslednji povezavi: 
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/seminar-osnove-kadrovskega-dela-od-zaposlovanja-do-
odpuščanja-delavcev-20150603 . 
 

 

USPOSABJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED 

POŽAROM TER USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE 

ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE 

         
V prilogi na strani 10. In 11. tega mesečnega informatorja najdete razpis s prijavnico za navedena 
usposabljanja. 

 
 

 

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. 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/seminar-osnove-kadrovskega-dela-od-zaposlovanja-do-odpuščanja-delavcev-20150603
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/seminar-osnove-kadrovskega-dela-od-zaposlovanja-do-odpuščanja-delavcev-20150603
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/seminar-osnove-kadrovskega-dela-od-zaposlovanja-do-odpuščanja-delavcev-20150603
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/seminar-osnove-kadrovskega-dela-od-zaposlovanja-do-odpuščanja-delavcev-20150603
mailto:gregor.epih@ozs.si
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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 .  

 
 

XXV. DRŽAVNO PRVENSTVO V LOVU RIB S PLOVCEM 

         
Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško organizira že XXV. DRŽAVNO OBRTNIŠKO 
PRVENSTVO V LOVU RIB S PLOVCEM, ki bo potekalo v nedeljo, 7. junija 2015, na Ribniku v 
Brestanici. 
 
Prijavnina za tekmovalca znaša 15 EUR za spremljevalca pa 9 EUR. Za člane OOZŠ s 
poravnanim članskim prispevkom bo OOZŠ poravnala prijavnino za to tekmovanje. 
 
V kolikor vas zanima udeležba nam prosim to javite do petka, 6. junija 2015 do 10.00 ure na tel: 
01/512-54-16 ali po e-pošti na naslov gregor.epih@ozs.si. .  
 
Več informacij o navedenem obrtniškem prvenstvu najdete na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/stran/xxv-državno-obrtniško-prvenstvo-v-lovu-rib-s-plovcem-20150603 . 

 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 

 

Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ooz-ljsiska.si/ceniki
http://www.ooz-ljsiska.si/ceniki
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
mailto:gregor.epih@ozs.si
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/xxv-državno-obrtniško-prvenstvo-v-lovu-rib-s-plovcem-20150603
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/xxv-državno-obrtniško-prvenstvo-v-lovu-rib-s-plovcem-20150603
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USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU 
IN VARSTVA PRED POŽAROM TER USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE 

ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE EVAKUACIJE 
 
 
Obveščamo vas, da bomo v torek, dne 23.06.2015, ob 14.00 uri v sodelovanju s podjetjem VEPOZ d.o.o., 
izvedli usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom, ter ob 16.00 
uri  usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Oboje bo 
potekalo v predavalnici Območne obrtno- podjetniške zbornice Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 
Ljubljana-Šentvid. 
 
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakona o varstvu pred 
požarom ( Uradni list RS, št. 3/2007) ter Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom 
(Uradni list RS, št. 64/95), mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi 
delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo 
ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Delodajalec določi 
obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, katerih rok ne sme biti 
daljši od dveh let. 
 
Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije se izvaja v skladu s 
Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 32/11, 
61/11). 
Namenjeno je osebam, ki so v Požarnem redu določene za gašenje začetnih požarov in izvjanje evakuacije.  
 
Dokazila o usposobljenosti: 
Udeleženci po uspešno opravljenem usposabljanju in teoretičnem preizkusu znanja dobijo potrdilo o 
usposabljenosti za varno delo in varstvo pred požarom.  
 
Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška je uspela za vas doseči zelo ugodno 
ceno tega usposabljanja s teoretičnim preizkusom znanja, ker je prevzela celotno organizacijo 
(obveščanje članov, zbiranje in posredovanje prijav izvajalcu, kontakt s prijavljenimi, preizkus se odvija v 
prostorih OOZŠ). Cena za usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred 
požarom znaša 15,00 EUR (z vključenim DDV). 
Cena za usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije pa znaša 
25,00 EUR (z vključenim DDV). 
 
Delodajalci, ki plačujete prispevek za izobraževanje delavcev, imate možnosti uveljavljati povračilo stroškov 
za navedeni izpit preko Zavoda za izobraževanje delavcev. Prosimo vas, da nas kontaktirate, da vam 
obrazložimo pogoje za povračilo stroškov za delavce in damo ustrezno vlogo za povračilo stroškov. 
 
Vse, ki želite opravljati usposabljanje z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom (in, ali) 
usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije, prosimo, da izpolnite 
prijavnico na naslednji strani. Prijave lahko oddate do vključno petka, 19.06.2015, v naši pisarni ali po 
pošti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana ali 
po faxu na št. 01/516-12-17, ali na e-mail: gregor.epih @ozs.si. 
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PRIJAVNICA  
 
Prijavljam se za (obkrožite zaporedno številko usposabljanja, na katerega se prijavljate): 
 

1. USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM ZNANJA ZA VARNO DELO TER VARSTVO PRED 
POŽAROM  

2. USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVAJANJE 
EVAKUACIJE 

 
Firma in naslov: …………………………………………………………………………………. 
 
Tel., Fax, GSM: ……………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Davčna številka: …………………………………. DDV ZAVEZANEC:     DA        NE 
 
Dejavnost: …………………………………………………………………………………………….. 
 
NA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM PRIJAVLJAM: 
 

A. Samostojnega podjetnika posameznika 
 

B. Zaposlene delavce pri s.p. ali v družbi ………. (vpisati število delavcev), ki so zaposleni na 
delovnem mestu (vpišite delovna mesta prijavljenih delavcev):  

 
 

................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                   Žig in podpis: 

 


