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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu MAJU 2014: 176 ur: 20 delovnih dni (160 ur) + 2 dni praznik (16 ur)

MAJ 2014

A: ZASEBNIK
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - maj 2014
(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014)
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
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

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

Referenca

5.331,13

913,91

15,50%

121,47

826,33

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

58,12
59,95
4,84

339,06
349,72
28,25

122,91

717,03

0,78

5,33

0,78

5,33

SI56
011008882000003

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu

783,66
Prehodni davčni
podračun

SI19 DŠ44008

6,36%
6,56%
0,53%
SI56
011008883000073

SI19 DŠ45004

0,10%
0,10%
SI56
011008881000030

Skupaj prispevki za starš. var.

SI19 DŠ43001

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

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56
011008881000030

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 16.6.2014, v enakem roku mora
davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ,
ki ga odda preko sistema eDavki !!!
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PLAČEVANJE
VIŠJIH
POSAMEZNIKOV:

PRISPEVKOV

SAMOSTOJNIH

PODJETNIKOV

Glede na vse več klicev naših članov ali si lahko plačujejo tudi višje prispevke, kot jim je določeno
na podlagi zavarovalne osnove v obvestilu, je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije pridobila
dodatno informacijo iz Generalnega davčnega urada v Ljubljani, ki vam jo posredujemo:
»Če želi zavezanec - samozaposleni plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista,
ki mu je določena na podlagi doseženega dobička, to stori tako, da v obračunu prispevkov –
OPSVZ obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne osnove, od katere pač želi prispevke
plačevati. To je tudi podrobno navedeno v navodilu za izpolnjevanje OPSVZ obrazca:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972
Posebno obvestilo davčnega organa o zvišanju ZO ni potrebno, svojo odločitev o tem
samozaposleni sporoči tako, da pač v OPSVZ obrazec vpiše znesek višje ZO ter od te obračuna
prispevke.«
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

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 MAJ 2014 113,24 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 MAJ 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 16.6.2014; v enakem roku mora davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po
sistemu eDavki.
Več
informacij
najdete
na
sledeči
povezavi-pojasnilo
DURS:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/
dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/ .
2. Prehrana:
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na delu (od
01.08.2008 dalje)
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti
+ 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na
delu (od 01.08.2008 dalje)
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Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.
3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene):
po KP za obrt
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 - MAJ 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.
(LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET = 37,00 EUR = polna cena terminske mesečne
vozovnice - Urbana)
 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA:
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Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – velja od 01.08.2008 dalje.
Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo.
9. Prehrana za zaposlene
4,90 EUR na dan – od 01.01.2012 dalje, če dela delavec vsaj 4 ure na dan.
10. Povprečna bruto plača v RS za pretekli mesec:
(MAREC 2014) = 1.526,36 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.
MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV:
12. Posebne olajšave ZA LETO 2014:
- 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 =
1.068,45 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem
zneskom vse prispevke in dohodnino.
Opomba: Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007 dalje regres za
letni dopust v izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 %
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in
dohodnino.
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14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

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. PLAČILO PRISPEVKA ZA IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN
PODJETNIŠTVO ZA LETO 2014 - plačilo pri majski plači 2014 v juniju 2014
81. člen Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/2013) določa: »Stroške
usklajevanja in izvajanja te kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, ki zaposlujejo delavce v
pavšalnem znesku 4,00 EUR na zaposlenega delavca letno. Sredstva delodajalci nakazujejo
enkrat letno ob izplačilu plač za mesec maj in to 2,00 EUR na račun Sindikata obrti in
podjetništva Slovenije in 2,00 EUR na račun Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov
Slovenije – GIZ.
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (GIZ) vam je konec meseca maja
poslal poziv s položnico za plačilo navedenega prispevka. V primeru, da položnice niste
prejeli vas prosijo, da jih kontaktirate na tel: 01/5830-572 ali 01/5830-577 ali na e-mail:
info@zdops.si za določitev sklica in nakazilo na TRR račun ZDOPS št. 03160-1001022028 pri
SKB d.d..
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa zavezance poziva, da prispevek v višini 2,00 EUR na
zaposlenega, nakažejo na TRR številka: 61000-3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana,
Miklošičeva 5, ali na TRR številka: 03100-1001709303, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, s
sklicno oznako: 20-14.
Sredstva so zavezanci dolžni nakazati pri izplačilu plač za mesec maj 2014.
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INFORMACIJA ZA TEKSTILCE
- Preverba podatkov v spletnem imeniku članov
S strani sekcije tekstilcev pri OZS smo prejeli sledečo informacijo:
»Sekcija tekstilcev pri OZS je pripravila spletni imenik članov omenjene sekcije. Gre za imenik,
ki je združil in predstavil člane sekcije, oziroma vse, ki so se odzvali našemu povabilu. Vpis v
imenik je brezplačen, celotne stroške krije sekcija oziroma OZS. Seveda je to imenik le za člane
sekcije oziroma člane OZS.
Spletni imenik bo namenjen končnemu potrošniku pri lažjem iskanju ustreznih storitev, ki jih
nudite naši člani – tekstilci. Z vzpostavitvijo skupnega spletnega imenika želimo potrošniku na
enostaven način predstaviti podjetja - člane sekcije, njihove storitve in izdelke. Gre za samostojni
spletni portal, ki pa bo predstavljen v okviru spletne strani OZS.
Vse člane Sekcije tekstilcev pri OZS, ki so oddali izpolnjen vprašalnik za vpis v spletni
imenik prosimo, da preverijo svoje podatke v imeniku preko spletne strani www.tekstilci.si, ki
je sedaj že na voljo on line in nam morebitne napake sporočijo čimprej preko e-pošte:
adrijana.poljansek@ozs.si.»

INFORMACIJA ZA GOSTINCE IN TRGOVCE
- Sprememba drobnoprodajne cene cigaret
- Spremenjena uredba o določitvi zneska specifične in stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete
1. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je s strani Carinske uprave RS prejela sledeče
obvestilo o obveznosti za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret:
»Na podlagi 6. točke 15. člena Zakona o trošarinah - ZTro (Uradni list RS, št. 97/10,
48/12,109/12 in 32/14) nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko se v skladu z
devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena (DPC) cigaret. Zaradi
navedenega so osebe, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne v
skladu s četrtim odstavkom 35. a člena ZTro na dan pred spremembo DPC cigaret opraviti
popis cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter carinskemu organu predložiti zapisnik o popisu
cigaret ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade
v plačilo 60. dan po opravljenem popisu.
V zvezi z navedenim vam sporočamo, da smo prejeli obvestilo o spremembi DPC cigaret,
ki jo je v skladu z desetim odstavkom 51. člena ZTro prijavila družba Philip Morris,
Ljubljana d.o.o. in ARC-Kranj, d.o.o.. Nekaterim cigaretam družbe TDR Rovita pa se
spremenijo nazivi.
Razpredelnica s starimi in novimi DPC ter novimi nazivi cigaret se nahaja na spletni strani
http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/Podjetja/Trosarine/Sezna
m__DPC_cigarete_30.5.2014.xlsx .
Glede na to, da se bodo DPC omenjenih cigaret spremenile 30.5.2014, morajo zavezanci
opraviti popis zalog cigaret na dan 29. 5. 2014 in carinskemu organu dostaviti obračun
razlike trošarine do 13. 6. 2014. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na
dan 28.7.2014."
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2. V Uradnem listu RS, št. 33/14 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete. Sprememba začne
veljati 16. maja 2014. Poveča se višina trošarine za cigarete, tako da znaša:
•
specifična trošarina 67,9221 evra za 1000 kosov cigaret;
•
proporcionalna trošarina 23,0078 % od drobnoprodajne cene (v nadaljevanju:
DPC) zavojčka cigaret.
OBVEZNOST ZA PLAČILO RAZLIKE TROŠARINE
Na podlagi 6. točke 15. člena ZTro nastane obveznost za plačilo trošarine v primeru, ko se
v skladu s šestim odstavkom 51. člena ZTro poveča višina trošarine za cigarete, ki so na
zalogi izven trošarinskih skladišč.
PLAČNIK RAZLIKE TROŠARINE OB SPREMEMBI ZNESKA TROŠARINE
V skladu z določbo 7. točke tretjega odstavka 17. člena ZTro je to oseba, ki ima zunaj
trošarinskega skladišča na zalogi trošarinske izdelke, za katere se spremeni višina
trošarine v skladu s 6. točko 15. člena ZTro.
OBVEZNOSTI IZ UREDBE O DOLOČITVI ZNESKA SPECIFIČNE IN STOPNJE
PROPORCIONALNE TROŠARINE ZA CIGARETE (URADNI LIST RS, ŠT. 33/14)
Osebe, ki imajo zunaj trošarinskih skladišč na zalogi cigarete, so dolžne:
•
15. maja 2014 opraviti popis zalog cigaret in obračunati razliko med zneskom že
plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo, in sicer ločeno po vrstah cigaret.
Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k uredbi in njen sestavni del
in se predloži krajevno pristojnemu carinskemu organu najkasneje do 30. maja 2014;
•
plačati razliko trošarine po predloženem obračunu najkasneje do 14. julija
2014, in sicer v dobro podračuna št. 01100-9991000033 – prehodni carinski podračun z
nazivom PCP – proračun države. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu
obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna
številka plačnika - 08656.
Osebe, ki morajo opraviti popis zalog cigaret in plačati razliko trošarine, so:
proizvajalci in uvozniki, ki imajo cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča;
trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi cigarete.

•
•

Več informacij, obrazec in vzorec za obračun najdete na naslednji povezavi:
http://www.carina.gov.si/si/novosti/sektor_za_trosarine/spremenjena_visina_zneska_specif
icne_in_stopnje_proporcionalne_trosarine_za_cigarete_uradni_list_rsst_3314/.

INFORMACIJA ZA KOVINARJE
- Popust za člane pri certificiranju proizvodov
S strani Sekcije kovinarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo prejeli naslednje
obvestilo:
Da bi svojim članom omogočili cenovno čim ugodnejšo izvedbo vseh ravni pristopa k certificiranju
proizvodnje v skladu s standardom SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2 (S 1.7.2014 bo namreč
obvezno CE označevanje jeklenih in aluminijastih konstrukcij !) se je Sekcija kovinarjev pri OZS
s Slovenskim inštitutom za standardizacijo (SIST) dogovorila, da posebej za naše člane OZS
omogočijo akcijo pri nakupu slovenskih prevodov standardov SIST EN 10901:2009+A1:2012 in SIST EN 1090-2:2008+A1:2012. (Dokument v prilogi maila!)
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Popust, ki se obračuna na podlagi članstva pri OZS, velja od 27. 5. 2014 do vključno 27. 6. 2014
in sicer:
30 % popust velja ob nakupu navedenih standardov v papirni izdaji.
50 % popust velja ob nakupu navedenih standardov v elektronski enouporabniški verziji.
POZOR, ne spreglejte: Za uveljavljanje popusta je potrebno v naročilu navesti promocijsko
kodo: »A1-2014-OZS«.
Opomba: Popusti se ne seštevajo. Navedene cene vključujejo DDV.
Več informacij najdete na spletni strani www.ozs.si v rubriki Sekcije kovinarjev – Aktualno iz
sekcije,
oziroma
na
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%C4%8
Dlane/Sekcijeinodbori
/Sekcijakovinarjev/Aktualnoizsekcije.aspx .

KARTICA MOZAIK PODJETNIH - po novem tudi PLAČILNA

Prišla je nova kartica Mozaik podjetnih Diners Club. Dobila je novo podobo in nadgradnjo;
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno
kartico z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners Club.
Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, odkar ga poznamo, pridružilo več kot 80 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.
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. Staro
kartico bodo partnerji sprejemali do 30.06.2014, po tem datumu, pa boste morali predložiti novo
kartico.
Članom smo za prvo leto zagotovili uporabo kartice brez članarine, tako da se lahko brez
obveznosti prepričajo o vseh prednostih kartice, za naprej pa bo članarina le 2 evra na mesec, kar
je najnižji strošek članarine za primerljive poslovne kartice.
Diners Club omogoča:
nakupe na več kot 13.000 prodajnih mestih v Sloveniji,
•
nakupe na več kot 20 milijonov prodajnih mestih po svetu,
•
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•

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, …
•
Za pridobitev nove kartice Mozaik podjetnik Diners Club pazljivo izpolnite pristopnico, ki ste jo
prejeli po pošti oziroma jo najdete na spletni povezavi: http://www.mozaikpodjetnih.si/nova-karticamozaik-podjetnih.

PROGRAM BONITETE.SI - BREZPLAČNO NA RAZPOLAGO VSEM ČLANOM
OOZŠ
Vaša območna obrtno-podjetniška zbornica je kupila računalniški program Bonitete.si-Professional
podjetja Bisnode d.o.o., ki omogoča hiter vpogled v bonitetne informacije podjetij.
Produkt zajema:
• PLAČILNI INDEKS: plačilne navade pravnih subjektov in društev in ostalih neprofitnih
organizacijah (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd)
• NAROKE: napovedane tožbe, datum obravnave in višine zneskov ter arhiv od 2002 tudi za
društva in ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate,
bolnice, inštitute ipd)
• INFORMATOR:
obveščanje o kritičnih spremembah (blokadah, odblokadah,
insolventnosti, narokih, plačilnem indeksu) vaših poslovnih partnerjev na vaš elektronski
naslov.
• BLOKADE TRR: dnevne (od) blokade TRR in zgodovina blokad TRR od leta 2002 za
društva in ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate,
bolnice, inštitute ipd)
• STEČAJE: stečaje, izbrise, likvidacije in prisilne poravnave, celotne uradne objave,
vključno z datumom prijave terjatev tudi za društva in ostale neprofitne organizacije (šole,
univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd)
• OSEBE: pregled nad vodilnimi osebami s pomočjo informacij iz poslovnega tiska in
uradnih objav, tudi v društvih in ostalih neprofitnih organizacijah (šole, univerze, vrtce,
zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute ipd)
• NOVOUSTANOVLJENA PODJETJA, ki so v bazi takoj po ustanovitvi ter društva in ostale
neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice, inštitute
ipd)
• FINANČNE PODATKE: revidirane, nerevidirane in medletne finančne podatke za zadnja 4
leta.
• BONITETNO OCENO za vsa podjetja in samostojne podjetnike od leta 2004 naprej in
društva ter ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate,
bolnice, inštitute ipd)
• FINANČNI PODATKI ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE od 2005 naprej za društva in
ostale neprofitne organizacije (šole, univerze, vrtce, zadruge, zavode, sindikate, bolnice,
inštitute ipd)
• DAVČNE NEPLAČNIKE ALI NEPREDLAGATELJE !!
• KREDITNI LIMIT in KREDITNA MARŽA
Kreditni limit je ocena maksimalne izpostavljenosti do subjekta, ki temelji na oceni
potencialnega volumna poslovanja s subjektom in oceni rizičnosti subjekta za namen do 3
mesečnega odloga plačila.
Znesek je vodilo, ki pomaga pri odločitvi, kdaj poslovanje s subjektom zavarovati ali do
katere meje dopustiti višino kredita poslovnemu partnerju pri poslovanju z odlogom plačila.
Kreditna marža je priporočena minimalna prodajna marža za poslovanje s subjektom
namen do 3 mesečnega odloga plačila.Temelji na oceni rizičnosti subjekta. Kreditna marža
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je ocena pričakovane izgube pri poslovanju s subjektom zaradi neplačil obveznosti iz
poslovanja.
Če želite preveriti bonitete vaših obstoječih poslovnih partnerjev oziroma bodočih poslovnih
partnerjev, nas lahko pokličete, pišete ali pa se osebno zglasite pri nas in vam bomo podali
željene podatke.

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA P1 B 2014 –
GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE
MERE
Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 B 2014 - Garancije Sklada za bančne kredite s
subvencijo obrestne mere.
Razpis je odprt do 15.12.2014, upravičenci pa so mikro, mala in srednje velika podjetja. Kredit
zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih
obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
Obrestna mera kredita je EURIBOR 6 mesečni + 1,95%.
Razpis je namenjen podjetjem:
• ki postopoma rastejo,
• ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
• ustvarjajo nova delovna mesta,
• nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:
• investicijske garancije,
• garancije za mlada podjetja,
• mikro garancije za obratna sredstva.
Roki za predložitev vlog so: 16.06., 15.07., 15.09., 15.10., 17.11. in 15.12.2014
Celotno dokumentacijo razpisa lahko najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada
www.podjetniskisklad.si oziroma na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/klasicna-podjetjagarancije-za-bancne-kredite.html .
Za pomoč in informacije v zvezi z navedenim kreditom se lahko obrnete na svojo območno obrtnopodjetniško zbornico.

JAVNI RAZPISI PODJETIJ: Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. in Petrol
d.d. – nepovratne finančne spodbude
1. V Uradnem listu RS št. 36/2014, z dne 23.05.2014, je bil objavljen javni razpis
podjetja Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. za nepovratne finančne spodbude za
projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
na območju RS. Več informaciji najdete na spletni strani navedenega podjetja
oziroma na povezavi: http://www.eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure .
2. V Uradnem listu RS, št. 36/2014, z dne 23.05.2014, je bil objavljen Javni razpis
podjetja Petrol d.d. za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko
učinkovitost. Več informacij najdete na spletni strani podjetja oziroma na povezavi:
http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-in-ove/razpisi/objavljenirazpisi-2014 .
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OPOZORILO FASADERJEM, PEKOM, VULKANIZERJEM, GRADBINCEM,
SERVISERJEM STROJEV IN ELEKTRIČNIH NAPRAV ZA PRIDOBITEV
OBRTNEGA DOVOLJENJA V SKLADU Z NOVO UREDBO O OBRTNIH
DEJAVNOSTIH
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je bila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo naprošena, da obvesti subjekte, ki so vpisani v obrtni register, da bo Tržni inšpektorat
RS začel preverjati subjekte, ki opravljajo naslednje obrtne dejavnosti:
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
peka kruha in svežega peciva
proizvodnja svežih slaščic in finega dnevnega peciva z
dodatki: tort, zavitkov, palačink, pit, burekov, potic ipd.
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic
proizvodnja oblatov in kornetov
proizvodnja prepečenca in suhih pekarskih izdelkov
proizvodnja trajnih slaščic in kolačev
proizvodnja sladkega in slanega trajnega peciva,
piškotov, krekerjev ipd.
22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev
in zračnic za vozila
obnavljanje in protektiranje plaščev za vozila
prodaja na drobno določenega blaga, ki ga obrtnik
uporablja pri opravljanju storitev, osebam, katerim se
storitev opravi, zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve
dejavnosti
33.12 Popravila strojev in naprav
popravila in vzdrževanje strojev za obdelovanje lesa,
plastike, kamna ali drugih materialov
popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin
popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev
popravila in vzdrževanje strojev za splošne namene
popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarjenje
in pridobivanje nafte in plina
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za živilsko in
tobačno industrijo
popravila in vzdrževanje strojev in naprav za tekstilno in
usnjarsko industrijo
popravila in vzdrževanje strojev za varjenje ter trdo in
mehko lotanje
33.140 Popravila električnih naprav
popravila in vzdrževanje baterij in akumulatorjev
popravila in vzdrževanje naprav za električne inštalacije
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
toplotne in zvočne izolacije
dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje)
avtomatskih samozapiralnih vrat
strelovodov
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
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nanašanje notranjih ali zunanjih ometov, izdelava
štukatur na stavbah in drugih gradbenih objektih
43.990 Druga specializirana gradbena dela
vrtanje in kopanje jaškov
postavljanje kovinskih konstrukcij
postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
popravilo vetrobranskih stekel in oken
popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev,
uravnoteževanje koles

če imajo izdano za te dejavnosti obrtno dovoljenje. Gre za dejavnosti, za katere pred uveljavitvijo
nove Uredbe o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/2013, z dne 26.07.2013) obrtno
dovoljenje ni bilo potrebno.
V kolikor opravljate katero izmed navedenih obrtnih dejavnosti vas pozivamo, da se čimprej
oglasite pri nas in vložite vlogo za spremembo podatkov v obrtnem registru, na podlagi katere vam
bo izdano obrtno dovoljenje.

USPOSABLJANJE
Z
IZPITOM
IZ
VARSTVA PRED POŽAROM NA OOZŠ

VARSTVA

PRI

DELU

IN

Na 15. strani v Prilogi št. 1 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 ponedeljek, 16.06.2014, ob 14.00 uri na Območni obrtno-podjetniški zbornici
Ljubljana Šiška.

PRAKTIČNI POGLOBLJEN SEMINAR O DAVKU NA DODANO VREDNOST
ZA OBRTNIKE
Na podlagi povpraševanja članov, ki obiskujejo naše računovodske tečaje, smo se odločili, da
ponovno razpišemo seminar o vedno aktualni temi, to je davku na dodano vrednost, z davčno
svetovalko Aleksandro Heinzer iz podjetja Pakta d.o.o..
Vsebina:
1. najpogostejše dileme pri poslovanju doma:
• uporaba 76.a člena ZDDV-1 (pogoji, enotne transakcije, nastopanje na javnih razpisih),
• nakupi in prodaje osnovnih sredstev (prevozna sredstva in nepremičnine),
• najemi osnovnih sredstev,
• popravki odbitka – kdaj in kako,
• problematika servisnih storitev, kjer se uporabi blago (dobava blaga ali opravljanje storitev)
2. DDV implikacije pri poslih, povezanih s tujino:
• storitve opravljene za tujega naročnika,
• storitve, ki se opravijo v tujini, za slovenskega naročnika,
• obrtnik v tujini nastopa kot podizvajalec – kako se izogniti težavam,
• odbitek DDV od nakupa blaga, ki se porabi v tujini,
• nakupi blaga v tujini (pravočasen obračun DDV),
• izvoz blaga v tretje države (brez in z montažo, izvoznik je obrtnik sam, slovenski kupec ali tujec),
• dobave blaga v druge države članice (pogoji za oprostitev),
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• nakup in prodaja blaga v tujini.
3. pričakovane spremembe na področju DDV – kako bodo vplivale na obrtnike?
Seminar bo potekal v četrtek, 19.06.2014, s pričetkom ob 14.00 uri in bo trajal predvidoma 4
šolske ure.
Kotizacija za seminar znaša za člane OOZŠ s poravnanimi članskimi obveznostmi 65 EUR +
DDV, za ostale udeležence pa 130 EUR + DDV.
Vse prijavljene prosimo, da nam morebitna vprašanja v zvezi z navedeno temetiko predhodno
posredujejo na e-mail: gregor.epih@ozs.si, da jih bomo posredovali predavateljici, ki bo nanje
med predavanjem odgovorila.
Prijavnica se nahaja na 14. strani te mesečne pošte. Prijave zbiramo do vključno petka, 13.
06.2014.

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

počitniški apartma v Ankaranu (Oltra),
počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare),
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 . 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:
1 ) PRAKTIČNI POGLOBLJEN SEMINAR O DAVKU NA DODANO VREDNOST ZA
OBRTNIKE, 19.06.2014, ob 14.00 uri na OOZŠ

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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5/2014

PRILOGA ŠT. 1

USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU
IN VARSTVA PRED POŽAROM
Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek 16.06.2014 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, 11.06.2014 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:

