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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu DECEMBRU 2014: 184 ur = 21 delovnih dni (168 ur) + 2 dni praznik (16 ur)
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - december 2014

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****

Do vključno
9.403,92**
3,5
PP***

MP**
Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

783,66

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Prehodni davčni
podračun

Referenca

15,50%
8,85%
SI56
011008882000003

Skupaj prispevki za PIZ

SI19 DŠ44008

5.331,13

913,91
121,47

826,33

69,35

471,81

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

122,91

717,03

0,78

5,33

0,78

5,33

1,56

10,66

1,10

7,46

0,47

3,20

1,57

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,13

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš.
var.
Prisp. delodajalca za starš.
var.

SI56
011008883000073
0,10%
0,10%
SI56
011008881000030

Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI19 DŠ45004

SI56
011008881000030

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

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 15.01.2015, v enakem roku mora davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ, ki ga odda preko
sistema eDavki !!!
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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.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/osnove_za_
placilo_ter_zneski_prispevkov_za_socialno_varnost/ .
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
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
31,85 0110 0888 2000 003
32,36 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
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 DECEMBER 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 15.01.2015; v enakem roku mora davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po
sistemu eDavki.
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/#c982

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)

3

12/2014

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
in podjetništvo
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =
17,00 EUR
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =
8,50 EUR
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =
6,20 EUR

neobdavčeno
po Uredbi
do 21,39 EUR
do 10,68 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 – DECEMBER 2014 (Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

586,92 EUR
610,17 EUR
641,65 EUR
656,37 EUR

V.tarifni razred: 695,97 EUR
VI.tarifni razred: 797,83 EUR
VII.tarifni razred: 933,63 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.
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:
(oktober 2014) = 1.543,66 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
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
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 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 =
1.080,56 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

668,44
1.580,02
5.908,93

668,44
1.580,02
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

106,95
353,08
2.127,93

16 %
+ 27 %
+ 41 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.580,02
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.

PODALJŠANJE PREHODNEGA OBDOBJA ZA UPOKOJENE OBRTNIKE
V Uradnem listu RS, št. 97/2014 je objavljena težko pričakovana novela Zakona o matični
evidenci, za katero so si na OZS skupaj z ZDOPS in ZDUS že dalj časa intenzivno prizadevali.
Kot rezultat zadevne zakonske rešitve kaže izpostaviti predvsem podaljšanje prehodnega
obdobja za uskladitev z novim zakonom za 1 leto, torej do 31.12.2015. Podaljšanje
prehodnega obdobja ne velja za vse upokojene s.p.-je, ampak le za tiste upokojene s.p.-je, ki so
pravilno izpeljali postopek t.i. izvzema iz zavarovanja po 18. členu starega zakona ZPIZ-1.
O tem za koga velja in za koga ne velja podaljšanje prehodnega obdobja in kdo bo kljub vsemu
moral vračati pokojnino, je OZS z ZPIZ-om pripravila ustrezna pojasnila, ki jih boste lahko prebrali
v januarski številki Obrtnika.
V letu 2015 pa si bo OZS prizadevala za sistemsko rešitev te problematike, da bi vsi s.p.-ji, tako
tisti, ki so upokojeni po starem ZPIZ-1, kot tudi tisti, ki se upokojujejo po novem ZPIZ-2, imeli
možnost, da kljub uveljavitvi celotne pokojnine obdržijo dejavnost.

ZAPOSLOVANJE MLADIH POD UGODNEJŠIMI POGOJI TUDI V LETU 2015
Na svoji zadnji decembrski seji je Državni zbor sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih na
področju trga dela in starševskega varstva.
Na podlagi te zakonske spremembe, ki podaljšuje veljavnost zakona še za eno leto, bodo
delodajalci, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, deležni finančnih spodbud tudi, če bodo
v letu 2015 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z brezposelno osebo, mlajšo od
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30 let, ki je najmanj tri mesece pred sklenitvijo pogodbe prijavljena v evidenci brezposelnih
oseb.
Za prvih 24 mesecev zaposlitve bodo tako oproščeni plačila prispevkov delodajalca in to za vse
4 kategorije obveznega zavarovanja, torej za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.
Tovrstna oprostitev pa se ne nanaša na prispevke zavarovanca, kar se je v prejšnjem obdobju
večkrat napačno interpretiralo.
Podrobnejša pojasnila si zainteresirani lahko preberete na spletnih straneh Zavoda za
zaposlovanje: http://www.ess.gov.si/delodajalci .

OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN VREDNOTNICE
Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list
RS, št. 32/2014) in Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/2014) se s
1. 1. 2015 uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela.
Najpomembnejše novosti:
 Posameznik, ki se od 1. 1. 2015 dalje odloči za opravljanje osebnega dopolnilnega dela,
se mora priglasiti pri AJPES prek spleta ali osebno na upravni enoti. Na Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Šiška se je potrebno zglasiti v sobi 412, pri ga. Andreji Erjavec.
Uradne ure imajo:
Ponedeljek
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Torek
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure
Sreda
od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00 ure
Petek
od 8.00 do 13.00 ure).
 Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, AJPES javno objavlja na
svoji spletni strani.
 Seznam del, ki se lahko opravljajo kot osebno dopolnilno delo, je določen v prilogi 1
Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/2014).
 Limit prihodkov, ki jih posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, lahko doseže v
polletnem obdobju, je omejen z zneskom treh neto povprečnih plač iz preteklega leta
(glede na podatek o neto povprečni plači iz leta 2013 to znaša: 2.974,3 eur). Posameznik
mora o doseženih prihodkih poročati do 10.7. za prvo polletje in do 10.1. za drugo polletje,
na obrazcu, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.
 Uvedba obveznega socialnega zavarovanja posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno
delo: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (7 eur) in prispevek za
zdravstveno zavarovanje (2 eur) se plačuje s pridobitvijo vrednotnice, ki velja za koledarski
mesec, v katerem se opravlja delo. Vrednotnico se ob uveljavitvi novega sistema lahko
pridobi le na upravni enoti, kasneje pa bo možna pridobitev tudi prek spletnega portala euprava.
 Posameznik mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati
za odmero akontacije dohodnine pri uradu Finančne uprave RS. Na podlagi dopolnitve
285. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (z novelo ZDavP-2H, ki velja od 1. 1.
2015 dalje), izplačevalec dohodka za osebno dopolnilno delo, ki je plačnik davka (npr.
gostinec – pravna oseba, ki od izvajalca osebnega dopolnilnega dela kupi nabrana zelišča
ali gobe), nima obveznosti izračuna, odtegnitve in plačila davčnega odtegljaja. Plačnik
davka ima v tem primeru obveznost dostave podatkov o izplačanih dohodkih na letnem
nivoju, v skladu s 337. členom ZDavP-2, kar bo podrobneje opredeljeno na podlagi
spremembe in dopolnitve Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine.
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Posamezniki, ki imajo na dan 1. 1. 2015 priglašeno osebno dopolnilno delo po starem sistemu,
lahko to delo opravljajo pod pogoji in na način, veljaven na dan 31. 12. 2014, po novem sistemu
pa morajo priglasiti osebno dopolnilno delo najkasneje do 30. 6. 2015. V času do ponovne
priglasitve lahko opravljajo dela, ki so jih priglasili po starem sistemu, za legalno opravljanje teh
del pa v tem obdobju ni potrebna vrednotnica oziroma plačilo prispevkov.
Več informacij najdete na naslednjih povezavah:
Novica na MDDSZ
Podrobnejši opis Osebno dopolnilno delo in vrednotnice

SPREMEMBE PRI OBVEZNIH DAJATVAH IZ NASLOVA ŠTUDENTSKEGA
DELA OD 1.2.2015 DALJE
V Uradnem listu RS, št. 95/2014 z dne 29.12.2014 je objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C, ki od 1. februarja 2015 dalje
prinaša spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov
in študentov.
ZUJF-C, ki je začel veljati 30. decembra 2014, uporablja pa se od 1. februarja 2015 dalje, prinaša
naslednje novosti pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in
študentov:


Uvedba polnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dohodkov na
podlagi študentske napotnice, ki jih ob izplačilu dohodka obračuna in plača pooblaščena
organizacija (študentski servis): prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 % obračuna in
odtegne v breme prejemnika dohodka, prispevek delodajalca po stopnji 8,85 % pa
obračuna in plača na znesek dohodka.



Sprememba pri plačevanju prispevkov za zdravstveno zavarovanje: pooblaščena
organizacija na znesek dohodka po študentski napotnici obračuna in plača prispevek
delodajalca za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % ter prispevek
delodajalca za zdravstveno zavarovanje po 55.a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ po stopnji 6,36 %.



Sprememba pri plačevanju koncesijske dajatve od prejemkov iz naslova začasnega in
občasnega dela dijakov in študentov: namesto sedanje 23 % dajatve, pooblaščene
organizacije od 1. februarja 2015 obračunavajo dajatev v višini 16 %, od 1. januarja 2016
pa dajatev v višini 9,59 %.

UPORABA POTRJENIH
31.1.2015 DALJE

VEZANIH

KNJIG

RAČUNOV

OBVEZNA

OD

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 90/2014, z dne 15. 12. 2014, je bil objavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H).
V skladu 6. členom ZDavP-2H (nov 31. a člen ZDavP-2) bodo morali vsi zavezanci, ki na podlagi
davčnih (in drugih) predpisov vodijo poslovne knjige in evidence ter izdajajo račune pri
gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske
naprave (z revizijsko sledjo o izdanih računih) uporabljati račune iz posebne vezane knjige
računov, ki jih bodo pridobili v prosti prodaji, pred njihovo uporabo pa jih bo potrdil davčni organ.
Vezane knjige računov bodo morali zavezanci uporabljati od 31.1.2015 dalje.
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Vezana knjiga računov bo vsebovala več obrazcev računov. Vsaka vezana knjiga bo imela svojo
serijsko številko, ki bo odtisnjena na vsakem obrazcu v knjižnem bloku. Zavezanec bo moral
vezano knjigo računov pred prvo izdajo računa potrditi pri davčnem organu. Davčni organ bo vodil
evidenco o izdanih vezanih knjigah računov po posameznem izdajatelju in evidenco o potrjenih
vezanih knjigah računov po posameznem zavezancu.
Vezano knjigo računov bo moral za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak
zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniških programov oziroma elektronske
naprave ne bo mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma
zaradi izpada električne energije.
Izdajatelji oziroma založniki vezanih knjig računov bodo morali pred izdajo (izdelavo) vezanih knjig
računov od davčnega organa pridobiti identifikacijsko oznako izdajatelja, ki bo sestavni del
serijske številke. Prav tako bodo morali izdajatelji oziroma založniki pred izdajo nove serije
vezanih knjig računov davčnemu organu posredovati podatke o serijskih številkah vezanih knjig, ki
jih nameravajo izdati.
Podrobneje bo vsebina, oblika in način potrjevanja vezanih knjig računov določena s pravilnikom.
Pravilnik bo izdan najkasneje do 15.1.2015.
Namen te določbe je zagotoviti večjo sledljivost pri izdanih računih brez uporabe računalniškega
programa oziroma elektronske naprave pri gotovinskem poslovanju.
Za kršitve obveznosti v zvezi z izdajo računov pri gotovinskem poslovanju so določene tudi globe
(21. člen novele ZDavP-2H).
Zavezanci lahko obstoječe (nepotrjene) obrazce paragonskih blokov uporabljajo še do
vključno 30.1.2015.

PREDSTAVITEV NA EXPO MILANO 2015
Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija, objavila javno povabilo k partnerstvu pri
projektu »Slovenija na EXPO Milano 2015«.
Svetovna razstava EXPO bo prihodnje leto od 1. maja do 31. oktobra potekala v Italiji v Milanu.
Udeležilo se je bo 144 držav sveta, ki predstavljajo 94% vse svetovne populacije. Napoved
organizatorjev je, da bo EXPO Milano 2015 obiskalo vsaj 20 mio ljudi, od tega 15 mio Italijanov
(vsak četrti Italijan) in 5 mio ljudi iz preostalega sveta. Dodatno bo dogajanje prek različnih
komunikacijskih kanalov spremljala milijarda ljudi po vsem svetu.
Podjetjem so na voljo različne možnosti za prestavitev:
1. na tipiziranih promocijskih površinah (pulti, LCD zasloni) znotraj samega paviljona,
2. v okviru organizacije dogodkov na prireditveni površini, odru pred paviljonom, ki ima
vgrajen LED zaslon,
3. v okviru organizacije VIP, poslovnih dogodkov v samem paviljonu,
4. v okviru predstavitvenih dogodkov »Slovenija na EXPO Milano 2015«, ki jih bo naročnik
organiziral pred začetkom razstave in med njo,
5. v okviru posebne poslovne brošure »Slovenija na EXPO Milano 2015«, ki bo eno glavnih
promocijskih orodij slovenske gospodarske diplomacije v letu 2015,
6. na posebni spletni strani »Slovenija na EXPO Milano 2015«,
7. z uporabo naziva »Partner predstavitve Slovenije na EXPO Milano 2015«.
Več informacij o sami predstavitvi in pogojih sodelovanja najdete na spletni povezavi
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2014-12-10-Javno-povabilo-k-partnerstvu-pri-projektuSlovenija-na-EXPO-Milano-2015.
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Rok za prijavo za sodelovanje je 28. februar 2015.

NOVA SPLETNA STRAN – PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Na spletni povezavi http://promocijazdravja.ozs.si/ deluje nova spletna stran Promocija zdravja na
delovnem mestu, ki je nastala v okviru projekta Zdravo delovno okolje v malem gospodarstvu, in
ga sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Poleg splošnega opisa promocije zdravja in predstavitve projekta so objavljene vzorčne izjave o
varnosti z oceno tveganja za 11 tipičnih delovnih mest, objavljen je pregled SLO zakonodaje s
področja varnosti in zdravja pri delu. V zavihkih publikacije, ostalo in povezave so objavljene
različne koristne in zanimive vsebine, predstavitve z delavnic, ipd..

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV – Nov pravilnik o sofinanciranju
izobraževanja
Zavod za izobraževanje delavcev Ljubljana (v nadaljevanju ZID) nas je obvestil, da je pričel s
1.1.2015 veljati nov Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja in usposabljanja delavcev, ki ga
najdete na njihovi spletni strani oziroma na povezavi: http://zavod-zid.si/Pravilnik/ .
Prosili so nas, da svoje člane obvestimo, da ZID sofinancira udeležbo zaposlenim na
seminarjih v okviru območnih obrtno-podjetniških zbornic 10 % več kot udeležbo na
seminarjih drugih izvajalcev, tako da ostaja raven sofinanciranja na ravni, ki je veljala za
leto 2014.
ZID bo informacije o seminarjih ljubljanskih območnih obrtno-podjetniških zbornic objavljal tudi na
svoji spletni strani http://zavod-zid.si/ in facebook strani.

RAČUNOVODSKA POSVETA NA TEMO ZAKLJUČNIH POROČIL ZA DURS
IN AJPES ZA S.P. IN DRUŽBE
Glede na vsakoletno veliko zanimanje bomo tudi v letu 2015 izvedli enodnevne računovodske
posvete na temo izdelave zaključnih poročil za DURS in AJPES za samostojne podjetnike in
družbe. Izvedli bomo ločen posvet za samostojne podjetnike in za gospodarske družbe, zaradi
specifike posebnosti posameznih statusov.
Računovodska posveta bosta potekala na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška,
Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana, po naslednjem razporedu:
- v petek, 20.02.2015 ob 10.00 uri za gospodarske družbe,
- v ponedeljek 02.03.2015 ob 15.00 uri za samostojne podjetnike posameznike.
Oba posveta bo izvedla izkušena računovodja Leonida Udovič.
Cena posveta znaša za člane OOZŠ 45 EUR (z vključenim DDV)/udeleženca, za ostale
udeležence pa je cena 75 EUR (z vključenim DDV)/udeleženca.
Prijavnica se nahaja na 11. strani te mesečne pošte. Prijave sprejemamo na e-pošto:
gregor.epih@ozs.si ali po faxu na št. 01/516-12-17 do 13.02.2015 oziroma do zasedbe prostih
mest.
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KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v 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.
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/ceniki . Slike počitniških kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi:
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete .

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje:
Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate:
1. RAČUNOVODSKI POSVET:
A) za družbe, v petek, 20.02.2015, ob 10.00 uri
B) za samostojne podjetnike, v ponedeljek, 2.3.2015, ob 15.00 uri

NA SEMINAR SE PRIJAVLJAM:
1.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon: ________________________________________________

Prijavnico nam lahko pošljete po faksu
na številko: 01/516-12-17, ali na email: gregor.epih@ozs.si ali po pošti
na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA

2.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon:________________________________________________

ZBORNICA
LJUBLJANA
ŠIŠKA,
PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA.

Podatki za račun:
Naziv: ______________________________________________
Naslov: _____________________________________________
Zavezanec za DDV:
DA NE
ID za DDV: ______________
Članska številka:_______________________________________
V primeru premajhnega števila prijav si
pridržujemo pravico odpovedi tečaja
Podpis: _______________________________________
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