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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH 

PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

         
Število ur v mesecu JUNIJU 2015 : 176 ur ( 21 delovnih dni = 168 ur + 1 dan praznik = 8 ur) 
 
 
 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH – JUNIJ 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 15.07.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti  
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. 
 
 
Ž 
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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) - junij  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 15.07.2015; 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 – junij 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. 
CENA MESEČNE VOZOVNICE LPP: 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) 
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            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 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (april 2015)  = 1.543,95 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 = 
1.080,77 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. 
 
 

 

JAVNA RAZPISA SPIRIT  

-ZA SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV NA NOVIH TUJIH TRGIH V 

LETU 2015 

- ZA SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV NA SEJMIH V LETU 

2015 

         
1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV NA NOVIH TUJIH 

TRGIH V LETU 2015 
Razpisovalec: SPIRIT Slovenija (Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma) 
 
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih 
trgih, glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v 
nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na nov tuj trg. Tržna raziskava po 
tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz 
primarnih virov podatkov s ciljem: 
– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, 
–  ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga, 
–    priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega  
 trga, 
–  identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu. 
 
Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja ter fizične osebe, ki se ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo. 
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Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 4.500,00 EUR. 
 
Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih 
zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami. 
 
Višina razpisanih sredstev: 176.000,00 EUR 
 
Rok za oddajo: 3. 8. 2015 do 12. ure 
 
Več na: Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 . 
 
 

2. JAVNI RAZPIS »SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV PODJETIJ 
NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI« 

 
Razpisovalec: SPIRIT Slovenija (Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma) 
 
Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem: 

 ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: ali v mednarodnem 
registru sejmov AUMA: www.auma.de in 

 ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se 
po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. 
Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: Prijava). 

 
Namen javnega razpisa: 
Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov 
podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev 
mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji 
in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij. 
 
Cilj javnega razpisa: 
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v 
tujini. 
 
Pogoji za sodelovanje: 
Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko 
dejavnostjo v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v 
Republiki Sloveniji in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem 
trgu. 
 
Vrednost javnega razpisa: 
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa 
znaša 400.000,00 EUR. 
 
Način prijave: 
Javni razpis bo odprt do vkljucno 31.07.2015 do 13.00 ure. 
 
Razpisna dokumentacija: 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu: 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. 
uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, 
podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih 
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni 

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2015-06-19-Javni-razpis-za-sofinanciranje-trznih-raziskav-na-novih-tujih-trgih-v-letu-2015
http://www.auma.de/
http://www.spiritslovenia.si/
mailto:sejmi@spiritslovenia.si
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dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni 
razvidnega zahtevanega pripisa. 
 

 
 
 
 

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE V ČASU 48. MOS - CELJE , 10. 

SEPTEMBER 2015 

 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN in 
ostalimi partnerji, tudi letos organizira mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov iz 
držav EU in JV Evrope, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije, gradbeništva, 
elektronike ter kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. Srečanje bo potekalo v četrtek, 
10. septembra 2015, v Modri dvorani Celjskega sejma, v času 48. Mednarodnega sejma obrti in 
podjetnosti v Celju. 
 
Udeležba na dogodku je brezplačna, vsi udeleženci pa morajo izpolniti elektronsko prijavo na 
spletni povezavi https://www.b2match.eu/slovenia2015. Rok za prijavo je 3. september 2015!  
 
 

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE NA DUNAJU, 7. OKTOBER 2015 

 
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko podjetniško 
mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje, kjer se boste 
lahko srečali z avstrijskimi proizvajalci hrane in pijače. 
 
Srečanje bo potekalo v sredo, 7. oktobra 2015, v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na 
Dunaju.  
 
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave 
https://www.b2match.eu/food2015, kjer je tudi več informacij o srečanju in program. 
 
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna, prav tako pa organizator vsem udeležencem 
zagotovi brezplačno namestitev na Dunaju! 
 
Rok za prijavo je 15. julij 2015, vendar pozivamo podjetja, da svojo prijavo izpolnijo čim prej ter si 
tako zagotovijo možnost sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih termini za sestanke so hitro 
zasedeni. 
 

 

 

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

 

Imamo še nekaj prostih terminov 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. 

https://www.b2match.eu/slovenia2015
https://www.b2match.eu/food2015
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 .  

 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 

 

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