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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
MAREC 2014

Število ur v mesecu MARCU 2014: 168 ur: 21 delovnih dni

A: ZASEBNIK
Ne pozabite na oddajo obrazca: Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike do 15. v mesecu za pretekli mesec elektronsko preko sistema eDavki.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - za marec 2014 (vključeni v zavarovanje pred 31.12.2013, če jim še ni bila določena
zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)
Dosežena osnova v EUR za leto 2012

Nad 9.156,72*
do vključno
18.305,64**

Nad
18.305,64
do vključno
27.458,46

60 % PP

90 % PP

913,91

920,72

1.381,09

1.841,45

2.301,81

2.762,17

Do vključno
9.156,72*

789,15

Bruto zavarovalna osnova v EUR

Nad
27.458,46
do vključno
36.611,28

Nad
36.611,28
do vključno
45.764,10

Nad
45.764,10
do vključno
54.916,92

Nad
54.916,92
do vključno
64.069,74

Povprečna plača (PP)
Nad
64.069,74

120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP
3.222,53 3.682,90

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

122,32

142,71

214,07

285,42

356,78

428,14

499,49

570,85

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

69,84

81,48

122,23

162,97

203,71

244,45

285,19

325,94

Skupaj prispevki za PIZ

24,35%

192,16

224,19

336,30

448,39

560,49

672,59

784,68

896,79

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

58,56

87,84

117,12

146,40

175,67

204,95

234,23

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

60,40

90,60

120,80

151,00

181,20

211,40

241,60

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

4,88

7,32

9,76

12,20

14,64

17,08

19,52

13,45%

122,91

123,84

185,76

247,68

309,60

371,51

433,43

495,35

Prisp. zavarovanca za starš. varstvo

0,10%

0,79

0,92

1,38

1,84

2,30

2,76

3,22

3,68

Prisp. delodajalca za starš. varstvo

0,10%

0,79

0,92

1,38

1,84

2,30

2,76

3,22

3,68

Prisp. zavarovanca za zaposlovanje

0,14%

1,10

1,29

1,93

2,58

3,22

3,87

4,51

5,16

Prisp. delodajalca za zaposlovanje

0,06%

0,47

0,55

0,83

1,10

1,38

1,66

1,93

2,21

Skupaj drugi prispevki

0,40%

3,15

3,68

5,52

7,36

9,20

11,05

12,88

14,73

38,20%

318,22

351,71

527,58

703,43

879,29

1.055,15

1.230,99

1.406,87

Skupaj prispevki za ZZ

PRISPEVKI SKUPAJ

za predpretekli mesec
(januar 2014) =
1.534,54 EUR

Opomba: Za
samozaposlene po
1.1.2014 se lestvica
prispevkov nahaja na
spletni strani DURS-a:
http://www.durs.gov.si/si/pri
spevki_za_socialno_varnost
/prispevki_za_socialno_var
nost_samozaposlenih_poja
snila/placevanje_prispevkov
/.
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RAZVRŠČANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V ZAVAROVALNE RAZREDE PO
NOVEM:
V letu 2014 je prišlo do sprememb oz. novega načina določanja zavarovalnih osnov za plačevanje
prispevkov za socialno varnost za samozaposlene! DURS nam je ustno zagotovil, da bodo
zavezancem pošiljali obvestila o novih zavarovalnih osnovah potem, ko bodo imeli na
razpolago podatke iz oddanih davčnih obračunov (predvidoma v mesecu aprilu 2014).
Zavarovalno osnovo si sicer lahko izračunate sami. Iz Davčnega obračuna za leto 2013
vzamete zaporedno št. 9 Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kateri prištejete
znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost v letu 2013 (vpisani na prvi strani Davčnega
obračuna) X 70% : 12 mesecev. Najmanjša osnova za plačilo prispevkov pa bo znašala 783,66
EUR, kar je minimalna plača za leto 2013 (Pozor: pri tem je potrebno paziti še na posebnost
plačila prispevkov za ZZ, ki se od 1. februarja 2014 dalje plačujejo najmanj od bruto pokojninske
osnove, ki ne sme biti nižja od 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec). Najvišja možna osnova za plačilo prispevkov pa bo 3,5-kratnik
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.
Samostojni podjetnik se na podlagi zadnjega obračuna davka uvrsti v zavarovalno osnovo za
mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložil davčnemu organu (vendar najpozneje za
mesec APRIL:
1) Tisti s.p., ki ste davčni obračun oddali v FEBRUARJU 2014 – se boste razvrstili v novo
zavarovalno osnovo za MAREC 2014 in prvič plačali prispevke po novem do
15.04.2014.
2) Tisti s.p., ki ste davčni obračun oddali v MARCU 2014 – se boste razvrstili v novo
zavarovalno osnovo za APRIL 2014 in prvič plačali prispevke po novem do
15.05.2014.
Če samozaposleni zavarovanec oceni, da ugotovljena zavarovalna osnova ne ustreza
pričakovanemu dobičku v tekočem letu, se lahko sam odloči in plačuje prispevke od
zavarovalne osnove zmanjšane za 20%, vendar pa tako zmanjšana zavarovalna osnova ne
more biti nižja od zakonsko določene najnižje zavarovalne osnove. Tako znižanje kot
povečanje zavarovalne osnove lahko zavarovanec uveljavlja v mesečnem obračunu
prispevkov za socialno varnost (OPSVZ).
Več
informacij
najdete
na
sledeči
povezavi
pojasnilo
DURS:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/d
olocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)
Vrsta prispevka:
osnova
EUR vplačilni račun
sklic
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
32,17 0110 0888 2000 003 19 DŠ-44008
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek
32,36 0110 0888 3000 073 19 DŠ-45004
OPOMBA: TA PAVŠAL ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NE VELJA ZA TISTE S.P., KI
STE ZAVAROVANI POD ZAVAROVALNO PODLAGO 103
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za
mesec MAREC 2014 114,06 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v
vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik),
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 marec 2014: 848,07 EUR
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Opomba: Družbeniki, vključeni v zavarovanje do 31.12.2013, bodo v letu 2014 plačevali
prispevke najmanj od bruto najnižje pokojninske osnove, vse do meseca, v katerem jim bo
določena nova zavarovalna osnova na podlagi dobička za leto 2013, nato pa najmanj od
zneska minimalne plače za leto 2013, ki znaša 783,66 EUR.
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
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
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 - MAREC 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
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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:
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 pretekli mesec:
(JANUAR 2014) = 1.534,54 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
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 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
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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 =
1.074,18 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.
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014, 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.
16. POMEMBEN ROK V APRILU 2014 – ODDAJA OBRAZCA M-4 NA ZPIZ (MOŽNA SAMO V
ELEKTRONSKI OBLIKI)
OBSTOJEČI DELODAJALCI, KI IMATE ZAPOSLENE DELAVCE in ste že pretekla leta
oddajali podatke iz obrazca M-4 elektronsko, preko spletne strani ZPIZ: www.zpiz.si oziroma
neposredno na spletnem naslovu: http://m4.zpiz.si, boste tudi letos to lahko nemoteno opravili na
isti način, samo z vstopom v aplikacijo in potrditvijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila
(opomba: avtentikacijsko kodo boste potrebovali le delodajalci, ki ste v letu 2013 prvič zaposlovali
za prvo prijavo). Na spletni strani ZPIZ http://www.zpiz.si/ so dostopna tudi celotna navodila glede
oddaje podatkov v rubriki: ZAVEZANCI - POSREDOVANJE PODATKOV M4 - NAVODILA ZA
ELEKTRONSKI OBRAZEC M-4. Če boste pri vnosu naleteli na težave tehnične narave se obrnite
na pomoč za tehnična vprašanja na e-naslov: M4.podpora@zpiz.si. Če pa bodo vaša vprašanja
vsebinska se obrnite na oddelek za vsebinsko pomoč na ZPIZ-u na tel: 01/474-51-00 ali e-naslov:
informacije@zpiz.si. Podatke je potrebno posredovati na ZPIZ do 30.04.2014.
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INFORMACIJA ZA GOSTINCE
- nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti
V Uradnem listu RS, št. 31/2014, z dne 28.03.2014 je bil objavljen nov Pravilnik o minimalnih
tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Pravilnik začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 13.04.2014. Gostinci, ki na dan uveljavitve tega
pravilnika opravljajo gostinsko dejavnost, morajo uskladiti minimalne tehnične pogoje, ki se
nanašajo na poslovne prostore in opreme ter pogoje glede obsega storitev v šestih mesecih po
uveljavitvi tega pravilnika.
Celoten pravilnik najdete na tej povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201421#!/Kazalo .

INFORMACIJA ZA GRAFIČARJE – ogled sejma FESPA 2014 (Največja
svetovna razstava sitotiska, digitalnega in industrijskega tiska)
S strani sekcije grafičarjev pri OZS smo prejeli sledečo informacijo:
Sekcija grafičarjev pri OZS za svoje člane od dne 22.05.2014 do 23.05.2014 organizira ogled
sejma FESPA 2014, ki bo tokrat v Münchnu v Nemčiji. Sejem spada med tradicionalne
sejemske prireditve in je med največjimi na strokovnem področju tiska in papirja v Evropi.
Za člane Sekcije grafičarjev je brezplačen prevoz in vodenje, ostale stroške strokovne
ekskurzije nosijo udeleženci sami (nočitev z zajtrkom). V kolikor se bodo ekskurzije udeležili
zaposleni oziroma osebe iz podjetja, ki je član OZS, bo cena ravno tako ugodnejša do treh oseb
(vključno s samostojnim podjetnikom). Torej do treh oseb, ki se bodo prijavili iz podjetja, ki je član
OZS je cena 75,00 €, za vse ostale je cena 155,00 €.
DOPLAČILA ZA POSAMEZNIKA:
- cena: posameznik član OZS (3 osebe vključno z lastnikom) 75,00 € (nočitev z zajtrkom),
- za nečlane je 155,00 €.
VSTOPNICE: Za vstopnice se je možno prijaviti preko internetne strani
www.fespa2014.com, kjer se boste predregistrirali za brezplačno vstopnico, ki je veljavna
za vse dni sejma (sejem lahko obiščejo le registrirani obiskovalci).
Dodatna doplačila:
- enoposteljna soba 30,00 EUR.
ROK PRIJAVE: ČIMPREJ oz. do zasedbe mest v avtobusu! Prosimo vas, da prijavo
posredujete najkasneje do petka 10. aprila 2014, zaradi zasedenosti hotelov. Prednost pri
prijavi imajo člani OZS.
V kolikor se odločite za ogled, vas prosimo, da posredujete prijavnico na naslov turistične agencije
narda@siol.net, ali po faxu 01 256 19 73.
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INFORMACIJE ZA GRADBINCE – dva nova strokovna priročnika
Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je pred kratkim izdala dva nova
strokovna priročnika, ki jih bodo člani lahko uporabili pri opravljanju svoje dejavnosti na področju
gradnje objektov, vzdrževalnih in investicijskih del.
1) PRIROČNIK ZA IZVAJALCE DELA NA GRADBENIH OBJEKTIH (4. izdaja, avtorica
Aleksandra Velkovrh), priročnik na 106 straneh govori o osnovnih informacijah z več
različnih zakonodajnih področij, ki urejajo pripravo in gradnjo (izvedbo na gradbišču).
Obravnava odgovornosti in obveznosti udeležencev (predvsem izvajalcev) pri graditvi.
Gradbeni izvajalci so vsi, ki izvajajo gradbena, zaključna gradbena (obrtniška) dela in
inštalacijska dela pri gradnji.
2) TOLERANCE V GRADBENIŠTVU, z vidika tehnične zakonodaje in standardov na
področju graditve in zaključnih del v gradbeništvu (61 strani, 1. izdaja, avtorica Emilija
Bratož).
Cena za vsak izvod je za člane zbornice 10,00 evrov in že vključuje DDV. Cena za nečlane je
bistveno višja (28,00 EUR). V kolikor sta priročnika za vas zanimiva nam javite, da vam pošljemo
naročilnico.
Oba priročnika pa bosta članom v kratkem na razpolago tudi na vaši območni obrtno-podjetniški
zbornici, tako da si jih boste lahko po potrebi ogledali in sposodili.

INFORMACIJE ZA TEKSILCE
- Spletni imenik tekstilcev
- Kolektivna znamka »izdelek slovenske obrti«
Sekcija Tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije nam je poslala sledeče obvestilo:
1. Še vedno zbiramo člane za spletni imenik tekstilcev, kjer bodo zbrani vsi tekstilci na enem
mestu in potrošniki bodo lahko iskali tekstilce po regijah in po dejavnostih. Vpis v imenik
je brezplačen, celotne stroške krije sekcija oziroma OZS. Spletni vprašalnik, ki se
nahaja na spodnji povezavi je pripravljen za avtomatsko pošiljanje in z njim člani ne
boste
imeli
dodatnega
dela
s
pošiljanjem
po
redni
pošti:
https://docs.google.com/forms/d/1QTB1V8gEE45AVjMiTpYNGkHw40UmgmfJk5XbwwZ8
_Mk/viewform S postavitvijo imenika gre za brezplačno dodatno promocijo tekstilcev
- naših članov.
2. Kolektivna znamka - Izdelek slovenske obrti: Sekcija tekstilcev je že pred leti podala

pobudo za kolektivno znamko, ki bi označevala izdelke, narejene v Sloveniji. Osnovni
pravilnik je sicer pripravila Sekcija tekstilcev, zaradi tega je na pravilniku znak, ki se sicer
bolj tiče tekstilnim dejavnostim. Ko se je pravilnik prvič obravnaval na seji UO OZS, so
člani izrazili željo, da se pravilnik uporablja tudi za druge sekcije in s tem za druge člane.
Sekcije so na podlagi pogovorov s člani posredovale, katere razrede iz Mednarodne
klasifikacije proizvodov, naj se zaščiti pri pristojnem uradu. OZS je posredovala prijavo za
kolektivno znamko na Urad RS za intelektualno lastnino in ta znamka je tudi registrirana.
Sekcija tekstilcev je nadaljevala aktivnosti v zvezi z znamko in je na seji 13.12.2013
pripravila ustrezen predlog za dopolnitev pravilnika in kriterije, ki jih je potrdil tudi UO OZS
na februarski seji. Sekcija bo natisnila posebne obešanke in nalepke, ki jih bodo lahko
tekstilci, ki bodo ustrezali kriterijem za uporabo kolektivne znamke Izdelek slovenske obrti
in jo bodo želeli imeti, lahko kupili na OZS.
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JAVNA RAZPISA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA
- Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1
2014)
- Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte
(P1 TIP 2014)
- Subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2A)
Prva dva razpisa P1 2014 in P1 TIP 2014 sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 21/2014, z
dne 28.03.2014. Tretji razpis P2A pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/2014, z dne
07.03.2014. Vsi razpisi so bili objavljeni tudi na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada
http://www.podjetniskisklad.si/, kjer najdete celotno razpisno dokumentacijo ter tudi pripomočke
glede priprave vloge (pripomoček za izdelavo poslovnega načrta).
Gre za razpise, ki jih poznamo že več let. Med podjetji je v zadnjih letih vedno veliko zanimanja
predvsem za razpis P1. Predmet tega razpisa je pridobitev garancije sklada za najetje ugodnega
finančnega kredita (obr. mera: EURIBOR 6 mesečni + 1,95%). Upravičeni stroški za najetje
kredita so materialne investicije (tehnološka oprema, zemljišča, gradnja ali nakup objektov),
nematerialne investicije (prenos tehnologij, nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in
nepatentiranega tehničnega znanja) ter obratna sredstva (nakup materiala, blaga). Roki za
oddajo vloge so: 15.04.2014 in 15.05.2014.
Pri branju razpisa pazite na naslednja poglavja: Kaj so upravičeni stroški, kakšni so kreditni pogoji
ter kakšna je vsebina prijave (kaj vse so priloge). Predvsem bodite pozorni, da je že pred oddajo
vloge potrebno imeti Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada.
V kolikor potrebujete pomoč pri prijavi na javni razpis se lahko obrnete na svetovalca za to
področje na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, to je g. Danijel Lamperger (01/58-30-810),
oziroma na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico.

JAVNI RAZPISI JAVNE AGENCIJE SPIRIT:
- Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih
v tujini
- Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014
Obveščam vas, da sta bila v Uradnem listu RS, št. 21/2014, z dne 28.03.2014
(https://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ra/r2014021.pdf#!/r2014021-pdf) objavljena dva javna
razpisa s področja internacionalizacije za leto 2014:
- Javni razpis sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - odprt
do 30.04.2014, do 13.00 h;
- Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014- odprt do
07.05.2014, do 12.00 h.
Javna razpisa je objavil in jih izvaja SPIRIT Slovenija na podlagi zagotovljenih sredstev Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več informacij, kakor tudi kontakti za posamezen razpis so dostopni na SPIRIT Slovenija:
www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.
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JAVNI RAZPISI podjetij GEN-I d.o.o., Elektro energija d.o.o. in Petrol d.d.
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko
učinkovitost in za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in
ostalih vrst energije
V Uradnem listu RS, št. 21/2014 so bili objavljeni naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis URE-GEN-I-2014-2 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo
energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih, več informacij in razpisno
dokumentacijo najdete na povezavi: http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/430 .
2. Javni razpis: Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne
spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri
končnih odjemalcih, več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi:
http://www.elektro-energija.si/2/Podjetja/Energetska-ucinkovitost/Razpisi-2014.aspx .
3. Javni razpis PETROLURE/2014/R1 Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo
energetsko učinkovitost, več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi:
https://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-in-ove/razpisi/razpisi-2014/odprtirazpisi-2014 .

JAVNI RAZPIS ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE – ZAPOSLI ME
Zavod RS za zaposlovanje je 14.03.2014 objavil javno povabilo Zaposli me plus, namenjeno
zaposlovanju brezposelnih starejših, invalidov, prebivalcev območij z visoko
brezposelnostjo, Romov in dolgotrajno brezposelnih.
S pomočjo tega ukrepa lahko delodajalci pridobijo subvencijo v višini 5.000 EUR, če zaposlijo
brezposelne osebe, ki so:
• invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji;
• pripadniki etnične manjšine Romov;
• starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene pri Zavodu;
• dolgotrajno brezposelne (prijavljene pri Zavodu vsaj 12 mesecev);
• prijavljene pri Zavodu vsaj 6 mesecev in so iz območij z višjo stopnjo brezposelnosti
(Pokolpje, Pomurje, Maribor s širšo okolico, občine Hrastnik, Radeče ali Trbovlje).
Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. Javno povabilo je odprto do 30.06.2014 oz.
do porabe sredstev.
Več informacij najdete na povezavi:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=786 .

POMEMBEN DOSEŽEK OBRTNO-PODJETNIŠKEGA ZBORNIČNEGA
SISTEMA: RAZVELJAVLJEN ZAKON O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Padec nepremičninskega davka je naša skupna zmaga!
Konec marca je Ustavno sodišče RS v celoti razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, kar je
tudi zasluga Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Ponosen sem, da smo uspešno izpeljali
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kampanjo proti nepremičninskemu davku in bili za svoj trud na koncu tudi poplačani. Obrtnikom in
podjetnikom smo uspeli prihraniti ogromno denarja, ki bi ga sicer morali plačati za novo dajatev v
obliki davka na nepremičnine.
Od vsega začetka je naša zbornica glasno opozarjala vlado na nepravično določene davčne
stopnje, ki bi pomenile dodaten hud udarec za številne obrtnike in male podjetnike. Bili smo prvi, ki
smo pripravili informativne izračune, ki so pokazali, da bi moralo malo gospodarstvo za svoje
poslovne nepremičnine plačati v povprečju 250 odstotkov več, nekateri pa celo 2000 odstotkov
več kot do sedaj. Takšne rezultate je pokazala tudi anketa med našimi člani, ki smo jo izvedli v
mesecu marcu.
OZS je bila skupaj s stranko SLS prvopodpisnica peticije proti davku na nepremičnine, ki jo je
podpisalo prek 80 tisoč državljank in državljanov Republike Slovenije, med njimi številni naši člani.
To je bila obenem najuspešnejša peticija v zgodovini samostojne Slovenije. K tolikšnemu uspehu
so prav gotovo pripomogle tudi številne javne tribune, ki smo jih organizirali skupaj s SLS po vsej
Sloveniji. Na njih so pobudniki peticije opozarjali na škodljive posledice davka in zbirali podpise k
peticiji.
OZS pa je bila tudi prva, ki je s pomočjo pravnega strokovnjaka prof. dr. Erika Kerševana
pripravila pravno podlago za ustavno presojo nepremičninskega davka, na podlagi katere je
pozneje prišlo do kar sedmih zahtev za oceno ustavnosti tega davka.
V šestmesečnem »boju« zoper nepremičninski davek smo porabili ogromno časa in energije.
Toda naš trud ni bil zaman, saj smo uspeli preprečiti veliko gospodarsko katastrofo, ki bi sledila,
če bi 0,75-odstotna davčna stopnja za malo gospodarstvo obveljala.
Dokazali smo, da skupaj zmoremo več. Da smo povezani močnejši in glasnejši. Zato iskrena
zahvala vsem, ki ostajate naši člani in nam tako pomagate uresničevati naše temeljno poslanstvo
– skrbeti za boljše poslovno okolje obrtnikov in malih podjetnikov.
Verjamem v pravno državo in verjamem v zbornični sistem, ki je s prostovoljnim članstvom dobil
nov zagon in nove usmeritve.
Branko Meh, podpredsednik OZS in predsednik UO OZS

NOVOSTI KARTICE MOZAIK PODJETNIH DINERS CLUB

S pomladjo prihaja nova kartica Mozaik podjetnih. Dobila bo novo podobo in nadgradnjo; Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno kartico z
odloženim plačilom – Diners Club.
ENA KARTICA = SKUPNE UGODNOSTI
•
•
•
•
•
•

ugodnosti pri partnerjih Mozaika podjetnih
ugodnosti pri območnih zbornicah
ugodnosti pri članih - mreža popustov jazTEBI
plačilo na obroke, enostavno in poceni
brez menjave banke in poslovnih računov
brezplačna članarina za prvo leto uporabe plačilne kartice

Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, odkar ga poznamo, pridružilo več kot 60 partnerjev,
posebne ugodnosti zagotavljajo območne obrtno-podjetniške zbornice, z vključitvijo v mrežo
popustov jaz-TEBI pa različne ugodnosti kolegom ponujajo tudi posamezni obrtniki in podjetniki.
Vse ugodnosti najdete na povezavi: http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji .

11

3/2014

Ena kartica, dve funkciji
Člani OZS se bodo z novo kartico lahko identificirali pri koriščenju storitev obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema in ponudbe partnerjev Mozaika podjetnih, hkrati pa bodo z njo tudi plačevali
ter koristili ugodnosti kartice Diners Club.
Članska ali plačilna?
Za pridobitev kartice Mozaik podjetnih Diners Club morajo člani OZS izpolnjevati običajne pogoje
za pridobitev plačilne kartice. Ker Erste Card ni banka, pa ni potrebno menjati obstoječe banke, s
katero obrtnik ali podjetnik že sodeluje.
Kdor ne bo želel uporabljati plačilne kartice oziroma nima ustrezne bonitete za njeno pridobitev,
bo po pošti prejel člansko kartico Mozaik podjetnih, ki jo bo uporabljal za identifikacijo pri
koriščenju storitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema, ponudbe partnerjev Mozaika
podjetnih ter ugodnosti, ki jih zagotavljajo obrtniki in podjetniki v okviru mreže jaz-TEBI.
Diners Club omogoča:
• nakupe na več kot 13.000 prodajnih mestih v Sloveniji,
• nakupe na več kot 20 milijonih prodajnih mest po svetu,
• dvig gotovine na vseh bankomatih doma in po svetu, ki imajo oznako Pulse, Discover ali
Diners Club,
• plačevanje na obroke,
• prost vstop v letališke salone,
• nagradni program,
• 24/7 avtorizacijski in svetovalni center, …

INFORMACIJA ZA IMETNIKE BLAGOVNIH ZNAMK – DOPISI POLJSKEGA
PODJETJA GLEDE OBJAVE REGISTRIRANIH ZNAMK
V zadnjem času je več imetnikov blagovnih znamk prejelo ponudbo poljskega podjetja IPTS
International Patent and Trademark Service, ki proti plačilu ponuja objavo znamke v svoji
internetni bazi.
Gre le za komercialno ponudbo. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino je v zvezi s
tem izrecno sporočil: takšna ponudba poljskega podjetja in druge tovrstne ponudbe so
NEOBVEZUJOČE in nikakor ne vplivajo na stanje pravic imetnikov teh znamk. Torej ne vplivanje
na imetnikove pravice (iz znamke, modela, patenta). Uradne, javne in neplačljive podatkovne baze
pravic (znamke, modeli, patenti) so objavljene in sproti dostopne na uradovem spletišču na strani
http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/baze-podatkov.
Pri tem opozarjamo, da v kolikor prejemniki te pošte sprejmejo to ponudbo, bodo s tem naročili od
Poljskega podjetja PLAČLJIVO storitev, torej jo bodo dolžni plačati.

VABILO NA 11. NANOTEHNOLOŠKI DAN
Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pripravlja v petek, 9.
maja 2014 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani že 11. nanotehnološki dan. Dogodek sodi
predvsem v kontekst učinkovitega povezovanja gospodarstva in znanosti ter prenosa novih znanj
in tehnologij v gospodarstvo, še zlasti v mala in mikro podjetja. Pomemben je zato, ker so
strokovne teme s področij kot je varnost, zdravje, okoljevarstvo, ter trajnostne tehnologije za
trajnostni razvoj, v luči iskanja tako imenovanega zelenega življenjskega sloga.
Pozornost organizatorjev in sodelujočih strokovnjakov bo namenjena aktualnemu dogajanju na
področju nanotehnologije in tudi razvoju trajnostnih tehnologij. Teme bodo predstavili vrhunski
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strokovnjaki, med njimi prof. dr. Maja Remškar z Instituta Jožef Stefan, prof. dr. Aleš Holobar z
FERI – Univerze v Mariboru, prof. dr. Maja Ravnikar iz Nacionalnega inštituta za biologijo iz
Ljubljane, Jan Bitenc univ. dipl. inž. kemije s Kemijskega inštituta v Ljubljani, dr. Boštjan Genorio
iz Argonne National Laboratory Chicago, ZDA, ter prof. Aleksandra Lobnik s Fakultete za
strojništvo Univerze v Mariboru. Udeležencem bodo predstavili nanotehnološki stik bioloških in
tehnoloških sistemov (komunikacija človek-stroj), možganske vsadke in vmesnike mišice-stroje,
viruse – so to naši sovražniki ali prijatelji, razvoj nano in biosenzorjev, grafen – čudežni material
skozi koncept znanstvenega razvoja do uporabe, nanovarnost in detekcijo onesnaženosti zraka z
nanodelci, ter nanomateriale za aplikacije v okoljevarstvu.
Uvodoma bosta udeležence nagovorila minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej
Pikalo in direktor Kemijskega inštituta v Ljubljani prof. dr. Janko Jamnik. Vsebinski koncept
dogodka in moderatorstvo je kot običajno zaupano predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo
pri OZS, Janezu Škrlecu, ki poudarja, da je dogodek zelo pomemben za inovativna in razvojno
naravnana mala in mikro podjetja in seveda za mlade raziskovalce v gospodarstvu in akademskoznanstveni sferi.
Vabilo najdete na naslednji povezavi:
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Izobra%c5%beevalnicenter/Podrobnostnovice/tabid/1497/Articl
eId/2994/Default.aspx

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.

TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo
jezikovne tečaje angleščine (trenutno imamo tri skupine različnih stopenj: višja osnovna raven –
A2, srednja raven – B1, ter višja raven - C1), ki smo jih v preteklem letu razširili še s tečaji
nemščine in italijanščine. Za tovrstne tečaje je vedno večje zanimanje med člani in število
zadovoljnih tečajnikov se stalno povečuje.
V mesecu aprilu 2014 bomo nadaljevali z novimi 30 urnimi tečaji angleščine po navedenih
skupinah in tečaji nemščine stopnje A1 in A2, katerim se boste lahko priključili tudi novi tečajniki.
Prijave pa zbiramo tudi za začetni tečaj italijanščine, ki se zaradi premajhnega števila prijav od
preteklega poletja dalje žal ni izvajal.
Po potrebi pa bomo oblikovali nove začetne skupine oziroma druge stopnje tečajev. Pogoj za
izvedbo tečaja za določeno stopnjo je najmanj 6 prijavljenih tečajnikov.
Tečaji obsegajo 30 ur in potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času po tri šolske ure (v
večini primerov od 16.30 do cca. 19.00 ure oz. po dogovoru). V enem letu lahko izvedemo tri
module ene stopnje posameznega tečaja. Skupine so majhne – do največ 10 tečajnikov.
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Cena 30-urnega tečaja za skupine z 8 tečajniki in več znaša 85 EUR/osebo, za manjše
skupine z 6 oziroma 7 tečajniki pa znaša cena 100 EUR/osebo. Za člane OOZŠ, ki imate
poravnane članske obveznosti, bo OOZŠ delno - 50 %, sofinancirala navedeno
izobraževanje, tako da boste plačali polovični znesek tečaja. Sofinanciranje tečaja velja za
prijavljenega člana - samostojnega podjetnika oziroma v družbi za 1 osebo, ki jo prijavi
družba (zakoniti zastopnik ali lastnik družbe).
Prijave zbiramo še do vključno petka, 11.03.2014. Prijavnica se nahaja na 14. strani mesečne
pošte.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI NA OOZŠ – zelo ugodna cena za člane
V Prilogi št. 1 vam pošiljam informacijo o računalniških tečajih, ki jih organiziramo v sodelovanju s
podjetjem Microteam d.o.o. in potekajo v njihovih računalniških učilnicah na naslovu Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. V kolikor bomo prejeli premalo prijav za izvedbo
samostojnega tečaja, smo se z njimi dogovorili, da se boste lahko priključili njihovim rednim
tečajem.
OOZŠ bo za člane s poravnanimi članskimi obveznostmi delno sofinancirala tečaj in sicer v višini
60 EUR (z DDV), tako da bo član plačal le razliko do polne cene – članske cene so v razpisu
posebej navedene. Pogoj za sofinanciranje je, da član redno obiskuje tečaj (vodila se bo
evidenca prisotnosti), z izjemo največ enega izostanka. Sofinanciranje tečaja velja za
prijavljenega člana - samostojnega podjetnika oziroma v družbi za 1 osebo, ki jo prijavi družba
(zakoniti zastopnik ali lastnik družbe).
Razpis s prijavnico za tečaje se nahaja v prilogi št. 1 te mesečne pošte na strani št. 16. Prijave
zbiramo do petka 18.04.2014.

USPOSABLJANJE
Z
IZPITOM
IZ
VARSTVA PRED POŽAROM NA OOZŠ

VARSTVA

PRI

DELU

IN

Na 17. strani v Prilogi št. 2 mesečne pošte vam pošiljamo informacijo o izvedbi usposabljanja za
varno opravljanje dela z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom, ki ga bomo
organizirali v torek, 22.04.2014, ob 14.00 uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici
Ljubljana Šiška.

PRAKTIČNI SEMINAR O NEPREMIČNINAH IN DDV
V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana-Bežigrad, vas vabimo na
seminar, ki bo potekal v obliki delavnice in na katerem boste dobili praktične napotke, kako
postopati v praksi pri pridobivanju in prodaji nepremičnin za namene opravljanja dejavnosti
oziroma kako ravnati pri posameznih transakcijah z vidika ZDDV-1.
Program seminarja:
•
-

davčno – računovodski vidik pripoznavanja in odtujevanja
nepremičnin v
samostojni dejavnosti in pri pravnih osebah:
možni načini pridobivanja nepremičnin pri s. p. in d.o.o. ter evidentiranje v poslovne knjige
(nakup, gradnja, zamenjava, stvarni vložki…..)
možni načini odtujevanja nepremičnin (prodaja, izvzem iz dejavnosti, prenos na pravne
naslednike ……)
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najbolj pogoste napake pri izvajanju posameznih določb ZDDV-1:
opredelitev prometa blaga in storitev (neobdavčen, oproščen in obdavčljiv promet)
uporaba blaga za neposlovne namene in obveznost obračuna DDV (vzorci, darila,
sprememba namembnosti, osebna raba)
pravila nastanka obdavčljivega dogodka in obveznost obračuna DDV s konkretnimi primeri
(za dobave in pridobitve blaga znotraj Unije)
računi kot verodostojne knjigovodske listine za opravljene dobave blaga in storitev
(vsebina in predpisane klavzule)

Udeleženci bodo lahko ves čas izvajanja seminarja postavljali vprašanja in aktivno sodelovali s
konkretnimi problemi, s katerimi se srečujejo pri svojem delu v praksi.
Seminar v trajanju 5 šolskih ur bo potekal na OOZ Lj. Bežigrad, Nade Ovčakove ulici 13 v Ljubljani
v četrtek, 22.05.2014 od 9.00 do 13.30 ure.
Cena seminarja znaša za člane OZS s plačano članarino 65 EUR (z vključenim DDV), za vse
ostale udeležence pa 130 EUR (z DDV).
V ceno seminarja je všteto tudi gradivo. Seminar bo izvajala davčna svetovalka z licenco DIZI, ga.
Dunja Verbajs. Prijave zbiramo s priloženo prijavnico, ki se nahaja na 15. strani mesečne pošte,
do 17.05.2014!

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v spomladanskih in
poletnih mesecih:
-

počitniški apartma v Ankaranu (Oltra),
počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare),
počitniško stanovanje v Dolenjskih Toplicah.

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 .

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva
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BREZPLAČNI MALI OGLASI NAŠIH OBRTNIKOV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selitveni servis in prevozi Čepon, Opravljamo vse vrste selitev, montažo in demontažo
pohištva, odvoz kosovnega materiala, urejanje okolice, kombi prevozi po SLO in tujini, Miha
Čepon s.p., C. Cirila Kosmača 57, Ljubljana, GSM: 031/893-581, www.selitveinprevozi.si .

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

PRIJAVNICA za seminarje in tečaje:
Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate:
-

JEZIKOVNI TEČAJI (obkrožite, na kateri tečaj se prijavljate):
-

-

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
ITALJANŠČINA

PRAKTIČNI SEMINAR O NEPREMIČNINAH IN DDV
(OOZ Ljubljana Bežigrad, 22.05.2014)

NA TEČAJ 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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PRILOGA ŠT. 1

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Dovolite nam, da vas naučimo skrivnosti pravilnih ukazov, o skritih gumbih in drugih malih čarovnijah, ki so zelo
dobrodošle pri delu z računalnikom!
Danes je znanje računalništva in tujih jezikov osnovni kapital vsakega posameznika. Hkrati je neizogibno dejstvo, da
se danes znanje stara hitreje kot kdajkoli prej. Za dvig uspešnosti je potrebno nenehno izobraževanje, saj zaposleni
predstavljajo s svojim znanjem temelj razvoja podjetja.

Zato smo vam pripravili odlično ponudbo računalniških tečajev:
Vsebina osnovnega tečaja je prilagojena uporabnikom, ki se prvič srečajo in
želijo izgubiti strah pred uporabo računalnika.

Računalništvo osnovna znanja (40 ur,
8 dni)

Windows 7 (10 ur)
Word 2007 (20 ur)
Internet z elektronsko pošto (10 ur)

Cena tečaja na osebo: 277,20 EUR (cena vsebuje DDV),
Cena za člane: 217,20 EUR (cena vsebuje DDV)
Tečaj je namenjen uporabnikom, ki morajo dobro poznati uporabo pisarniških
programov. Upravljanje z operacijskim sistemom in podatki, urejanje in
oblikovanje besedila, osnovne načine dela v elektronski preglednici, iskanje
podatkov na Internetu v povezavi z elektronsko pošto

ECDL Start (64 ur,
14 dni)

Windows 7 (12ur)
Word 2007 (20 ur)
Excel 2007 (20ur)
Outlook 2007 (12ur)

PowerPoint 2007 (12 ur,
3 dni)

Cena tečaja na osebo: 520,00 EUR (cena vsebuje DDV),
Cena za člane: 460,00 EUR (cena vsebuje DDV)
Za uporabnike računalnikov, ki morajo poznati možnosti izdelave predstavitev.
Osnovna opravila za ustvarjanje, oblikovanje, in pripravo predstavitve v
različne namene, način priprave predstavitve za različno občinstvo in situacije,
porabo osnovnih postopkov pri uporabi grafike in diagramov v povezavi s
predstavitvenimi učinki
Cena tečaja na osebo: 144,90 EUR (cena vsebuje DDV),
Cena za člane: 84,90 EUR (cena vsebuje DDV)

Po koncu tečaja boste pridobili Potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju. Tečaji se izvajajo v
prostorih Micro Team d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
PRIJAVNICA – NAROČILNICA Prosimo, pišite s tiskanimi črkami!
Naziv podjetja: _____________________________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________ Pošta in poštna št: ____________________________
Telefon: _______________________________________________ Faks: ______________________________________
Številka kartice obrtnik: ______________________________________________________________________________
Davčni zavezanec:
DA NE
(ustrezno obkrožite), ID DDV: ___________________________________________
Ime in Priimek udeleženca
Izbran tečaj
Strinjam se, da je prijava dokončna.
Datum: ________________________ , žig in podpis odgovorne osebe: ________________________________________
V primeru premajhnega števila prijavljenih, si pridržujemo pravico do prestavitve ali odpovedi izobraževanja.
Prijavnico - naročilnico pošljite na faks 01 516 12 17, po e-pošti: gregor.epih@ozs.si ali po pošti na naslov: OOZŠ, Pipanova pot 30, 1000
Ljubljana. Za več informacij in natančno vsebino posameznih tečajev pokličite na OOZŠ na št. 01/512-54-16 ali 041/923-517
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PRILOGA ŠT. 2

USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU
IN VARSTVA PRED POŽAROM
Obveščamo vas, da bomo v torek 22.04.2014 ob 14.00 uri v sodelovanju s podjetjem Agil d.o.o., izvedli
usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom, ki 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.
Dokazila o usposobljenosti:
Udeleženci po uspešno opravljenem usposabljanju in teoretičnem preizkusu znanja dobijo potrdilo o
usposobljenosti 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 znaša zato 18,00 EUR (z vključenim DDV).
Delodajalci, ki plačujete prispevek za izobraževanje delavcev imate možnost 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 izpit iz varstva pri delu prosimo, da izpolnite spodnjo prijavnico. Prijave lahko oddate
do vključno SREDE, 16.04.2014 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 .
✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM ZNANJA ZA VARNO DELO TER VARSTVO
PRED POŽAROM NA OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI LJUBLJANA ŠIŠKA
Firma in naslov:…………………………………………………………………………………..
Tel., Fax, GSM: ………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………
Davčna številka: ……………………. DDV ZAVEZANEC: DA

NE

Dejavnost: ………………………………………………………………………………………..
NA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM PRIJAVLJAM:
A. Samostojnega podjetnika posameznika:

DA

NE

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

Žig in podpis:

