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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
DECEMBER 2013

Število ur v mesecu DECEMBRU 2013: 176 ur: 20 delovnih dni (160 ur) + 2 dni praznik (16 ur)

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 december 2013
Dosežena osnova v EUR za leto 2012

Do vključno
9.156,72*

minimalna
plača
Bruto zavarovalna osnova v EUR
783,66
Prisp. zavarovanca za PIZ
15,50%
121,47
Prisp. delodajalca za PIZ
8,85%
69,35

Nad 9.156,72*
do vključno
18.305,64**

Nad
18.305,64
do vključno
27.458,46

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

60 % PP

90 % PP

915,67
141,93
81,04

1.373,50
212,89
121,55

1.831,33
283,86
162,07

2.289,17
354,82
202,59

2.747,00
425,79
243,11

Nad
54.916,92
do vključno
64.069,74

Nad
64.069,74

120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP
3.204,83 3.662,66
496,75
567,71
283,63
324,15

24,35%

190,82

222,97

334,44

445,93

557,41

668,90

780,38

891,86

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

49,84

58,24

87,35

116,47

145,59

174,71

203,83

232,95

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

51,41

60,07

90,10

120,14

150,17

180,20

210,24

240,27

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,15

4,85

7,28

9,71

12,13

14,56

16,99

19,41

13,45%

105,40

123,16

184,73

246,32

307,89

369,47

431,06

492,63

Prisp. zavarovanca za starš. varstvo

0,10%

0,78

0,92

1,37

1,83

2,29

2,75

3,20

3,66

Prisp. delodajalca za starš. varstvo

0,10%

0,78

0,92

1,37

1,83

2,29

2,75

3,20

3,66

Prisp. zavarovanca za zaposlovanje

0,14%

1,10

1,28

1,92

2,56

3,20

3,85

4,49

5,13

Prisp. delodajalca za zaposlovanje

0,06%

0,47

0,55

0,82

1,10

1,37

1,65

1,92

2,20

Skupaj drugi prispevki

0,40%

3,13

3,67

5,48

7,32

9,15

11,00

12,81

14,65

38,20%

299,35

349,80

524,65

699,57

874,45

1.049,37

Skupaj prispevki za PIZ

Skupaj prispevki za ZZ

PRISPEVKI SKUPAJ

1.224,25 1.399,14

Povprečna plača (PP)
za predpretekli mesec
(oktober 2013) =
1.526,11 EUR
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PLAČEVANJE ČLANARINE V LETU 2014: Vsi člani boste tudi v letu 2013 mesečno s strani
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejeli račun za plačilo članarine skupaj s plačilnim
nalogom, ki zapade v plačilo do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Opomba: V primeru, da podatki na prejetem računu niso pravilni, se prosimo zglasite na vaši
območni obrtno-podjetniški zbornici, skupaj z ustreznimi dokumenti, iz katerih je razvidna nastala
sprememba, saj je potrebno spremembo najprej urediti v obrtnem registru, iz katerega se črpajo
podatki za račun.
ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)
Vrsta prispevka:
osnova
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
32,17 0110 0888 2000 003
4,55 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 IN 104
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za
mesec DECEMBER 2013 114,06 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete
v vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik),
b) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 104 znaša za
mesec DECEMBER 2013 105,40 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 DECEMBER 2013: 848,07 EUR

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
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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 2013) = 783,66 EUR
7. Najnižje osnovne bruto plače - DECEMBER 2013 (Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

561,38 EUR
583,62 EUR
630,30 EUR
644,76 EUR

V.tarifni razred: 683,66 EUR
VI.tarifni razred: 783,72 EUR
VII.tarifni razred: 917,12 EUR
VIII.Tarifni razred:1.028,28 EUR

POZOR !
Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na cele evre. 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 783,66
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:
(oktober 2013) = 1.526,11 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2014):
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka:
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če znaša mesečni bruto
dohodek iz delovnega razmerja
v EUR
Nad
Do
905,53
905,53
1.047,57
1.047,57
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znaša splošna olajšava v EUR

543,32
368,22
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
13. Regres za letni dopust:
V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2013 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2013 791,50 EUR.
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.068,28 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
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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.

INFORMACIJA ZA GOSTINCE IN TRGOVCE – sprememba trošarine za
cigarete
V Uradnem listu RS, št. 98/2013, je bila objavljena Uredba o določitvi zneska trošarine za cigarete
in Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne
trošarine za cigarete.
Celotno informacijo glede sprememb najdete na spletni strani Carinske uprave RS oziroma na
povezavi:
http://www.carina.gov.si/si/novosti/sektor_za_trosarine/uredba_o_dolocitvi_zneska_trosarine_za_
cigarete/ .

INFORMACIJA ZA GRADBINCE, KLEPARJE-KROVCE IN INŠTALATERJE
ENERGETIKE – srečanje sekcij v januarju 2014, javni razpis za podelitev
Znakov kakovosti v graditeljstvu
S strani sekretarja Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev in krovcev in Sekcije inštalaterjevenergetikov pri OZS, g. Janka Rozmana, smo prejeli obvestilo, da bodo navedene tri sekcije
organizirale dvodnevno strokovno srečanje, ki bo 24. in 25. januarja 2014 v Wellnes parku v
Laškem.
V kolikor vas zanima udeležba na navedenem srečanju nam prosim javite, da vam posredujemo
program in prijavnico za srečanje.
V Uradnem listu RS, št. 98/2013, z dne 29.11.2013, je bil objavljen Javni razpis št. 1/2014 za
podelitev Znakov kakovosti v graditeljstvu. Razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani
Gradbenega inštituta ZRMK – Gradbeni center Slovenije oziroma na povezavi: http://www.gizrmk.si/GC/DejavnostZKG.aspx .
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INFORMACIJA
nohtov

ZA

KOZMETIKE
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–

brezplačna

predstavitev

izdelave

V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana Moste-Polje vas vabimo na
predstavitev zaščitne znamke Nextgenail za novo metodo izdelave nohtov, ki prihaja iz
Amerike in je z letošnjim letom prišla v Evropo. Predstavitev s praktičnim delom (izdelke
boste preizkusile udeleženke med seboj) bo izvedla predstavnica Nextgenail za slovenski in
hrvaški trg, gospa Miljana Hofbauer.
Pri tej metodi je pomembno predvsem naslednje:
• krajši čas obdelave
• varneje zahvaljujoč kalciju in vitaminu c
• nestrupeno in brez vonja
• dolgotrajno z visokim leskom
• uv obdelava ni potrebna
• odporen na prelome in rise
• neboleča in enostavna odstranitev
• enostaven in hiter nanos
• naravni noht ostane zdrav
Predstavitev s praktičnim delom, ki bo potekala 9. januarja 2014 ob 9. uri na OOZ
Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana, je za člane zbornice s
poravnanimi članskimi obveznostmi BREZPLAČNA, za ostale udeležence pa znaša 15 €
z DDV.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami. Prijave sprejemamo do 6. januarja 2014
na tel: 01/512-54-15, GSM: 041/923-517 ali e-mail: gregor.epih@ozs.si.

INFORMACIJA ZA MIZARJE IN TESARJE – priporočeni oz. informativni
ceniki
Sekretarka Sekcije lesnih strok pri OZS, ga. Iris Ksenija Brkovič, nam je posredovala Priporočeni
cenik mizarskih del in Informativni cenik tesarskih del. Vse člane sekcije, ki vas navedeno zanima
oz. ju še niste prejeli po elektronski pošti vabimo, da se oglasijo pri nas na zbornici ali nam javijo,
da jim cenika pošljemo.

PODALJŠANJE PREHODNEGA OBDOBJA ZA UPOKOJENE S.P.
Zaradi številnih klicev upokojenih s.p., je svetovalec g. Dušan Bavec iz OZS podal naslednji
dodatni obrazložitvi:
1. Podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev lastnosti zavarovanca iz konca leta 2013
na konec leta 2014 velja LE za tiste upokojene s.p.-je, ki so uveljavili izvzem iz
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zavarovanja po starem pokojninskem zakonu ZPIZ-1, torej za tiste, ki so najkasneje do
31.12.2013 kljub polni upokojitvi obdržali dejavnost in iz tega naslova plačevali le pavšalne
prispevke, NE pa za tiste s.p.-je, ki se letos upokojujejo. To torej pomeni, da tisti s.p.-ji, ki
letos izpolnjujejo pogoje za upokojitev nimajo več takšnih možnosti kombinacije dejavnosti
in pokojnine kot jih je preko izvzema iz zavarovanja omogočal 18. člen ZPIZ-1 (3 različne
variante), ampak le DELNO UPOKOJITEV, pri kateri pa morajo biti vključeni v zavarovanje
minimalno v polovičnem obsegu, kar pomeni, da jim najmanj polovica pokojnine miruje vse
dokler bodo opravljali dejavnost. Po eni strani se zdaj ta kategorija zavarovancev čuti
prikrajšane, ker s podaljšanjem prehodnega obdobja niso ničesar pridobili, toda po drugi
strani jim je treba povedati, da je delna upokojitev za marsikoga tudi ustrezen inštitut, saj jo
v primerjavi s starim izvzemom podjetnik lahko uveljavi takoj, ko izpolni splošne pogoje
bodisi za predčasno ali za starostno upokojitev in mu ni treba izpolnjevati dodatnih
pogojev, ki so veljali prej in so bili marsikdaj precej strožji od splošnih upokojitvenih, npr.
starost 63 let, ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ampak mora imeti vsaj enega
zaposlenega s polnim delovnim časom in za nedoločen čas ali pa triletni nizek dobiček. Ob
tem je pri delni upokojitvi vsekakor finančno stimulativno tudi to, da se ob polovici
pokojnine dobi še 5 % bonus kot neke vrste nagrado, ker se zavarovanec ne upokoji v
celoti, čeprav bi se lahko, ampak se upokoji le polovično. Tak 5 % bonus bo prejemal
dokler se ne upokoji v celoti, vendar največ do 65. leta starosti.
2. Tisti, ki so bili skeptični glede zavzemanja OZS za podaljšanje prehodnega obdobja in so
že uskladili svoj status na podlagi 406. člena ZPIZ-2, lahko ponovno vzpostavijo enak
status, kot so ga imeli na dan 31.12.2012. Te možnosti verjetno ne bodo uveljavili tisti, ki
so že šli v preoblikovanje ali v prenos dejavnosti, bo pa to zagotovo storila večina tistih, ki
so se že delno reaktivirali.

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
V Uradnem listu RS, št. 92/2013, z dne 8.11.2013 je bila objavljena nova Kolektivna pogodba za
obrt in podjetništvo, ki se začne uporabljati s 1.1.2014.

SPREMEMBE PRI PREDLAGANJU REK OBRAZCEV
Iz DURS-a smo dobili informacijo glede sprememb REK obrazcev, ki jih boste morali oddajati za
vsa izplačila po 1.1.2014.
Na spletni strani eDavki so objavljeni kontirani REK-1, REK-1a, REK-1b in REK-2 obrazci za
vsako vrsto dohodka ločeno. Prav tako so objavljeni individualni REK obrazci za vsako vrsto
dohodka ločeno. Na spodnji povezavi so tako objavljeni ne samo vzorci REK obrazcev temveč
tudi kontrole in izračuni za posamezno vrsto dohodka:
http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx
Za razvijalce programske opreme, pa so prav tako na eDavkih objavljene XML sheme REK
obrazcev: http://beta.edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Technicals/FormsXml.aspx .
Glede na spremembe pri predlaganju REK obrazcev po 1. 1. 2014 pa so na spletnih straneh
objavili pojasnilo, ki ga sproti dopolnjujejo z vprašanji in odgovori v zvezi s predlaganjem REK
obrazcev:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/novosti_v_zvezi_s_predlaganjem_rek_ob
razcev/
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POJASNILA DURS GLEDE PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
VARNOST ZA DRUŽBENIKE IN ZAVAROVANCE IZ DRUGEGA PRAVNEGA
RAZMERJA
Na spletni strani DURS www.durs.si v Rubriki »Nova pojasnila« oziroma na povezavi:
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nova_pojasnila/socialni_prispevki/, najdete naslednji dve
pojasnili DURS:
1. Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – družbenike po 1.1.2014.
2. Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz drugega pravnega razmerja
po 18. členu ZPIZ-a.

PODALJŠAN
RAZMERJIH

ROK

GURS

ZA

DOSTAVO

PODATKOV

O

NAJEMNIH

Geodetska uprava je podaljšala rok za poročanje o najemnih pravnih razmerjih. Za fizične osebe,
ki oddajajo poročila prek obrazcev, je podaljšan do 15. januarja 2014, za oddajo prek spletne
aplikacije pa je, tako za fizične kot pravne osebe, podaljšan do 1. marca 2014.

16. RAZPIS ZA MOJSTRSKE IZPITE
OZS bo objavila že 16. razpis za vpis na mojstrske za 52 različnih mojstrskih nazivov. Razpisni
rok začne teče 6. januarja 2014 in traja do 31. decembra 2014.
V okviru 16. razpisa sta predvidena dva pristopna roka za vpis na mojstrski izpit:
- prvi pristopni rok je 8. april 2014 (rok za oddajo vlog je 21.3.2014)
- drugi pristopni rok je 7. oktober 2014 (rok za oddajo vlog je 26.9.2014)
Razpis bo objavljen v januarski številki revije Obrtnik in na spletni strani OZS www.ozs.si.
Pogoji za vpis na mojstrski izpit so še vedno isti, in sicer 28. člen Obrtnega zakona določa, da ima
pravico do opravljanja mojstrskega izpita vsak,kdor:
- je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi
opravljati mojstrski izpit,
- je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi
opravljati mojstrski izpit,
- ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi
opravljati mojstrski izpit.
Mojstrski izpit prinaša veliko prednosti:
- Pridobitev srednje strokovne izobrazbe (5. stopnja)
- Ob opravljeni razliki do poklicne mature možnost nadaljevanja izobraževanja na višjih
strokovnih šolah
- Izpolnjen izobrazbeni pogoj za izobraževanje dijakov
- Izpolnjen pogoj za opravljanje obrtne dejavnosti, če za določeno dejavnost to določa
Uredba o obrtnih dejavnostih
- Pridobitev pravice za odgovornega vodjo posameznih gradbenih del, skladno z
Zakonom o graditvi objektov
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Možnost uporabe blagovne znamke Mojster, ki na trgu pomeni sinonim za odličnost
izdelkov in storitev
- Možnost pristopa k opravljanju izpitov in imenovanja za sodnega izvedenca in cenilca s
področja obrtne dejavnosti
Pridobljen mojstrski naziv pomeni tudi odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu,
za podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster«
poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.
-

INFORMACIJA O SKUPINSKIH SEJEMSKIH NASTOPIH V LETU 2014
Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila seznam skupinskih
predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2014. SPIRIT
Slovenija, javna agencija za podjetja v celoti financira najem neopremljenega razstavnega
prostora na sejmih, tehnične priključke in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.
Za vsak sejem iz seznama bodo objavili vabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da spremljate
objave na spletnem portalu www.izvoznookno.si.

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.

BREZPLAČNA RAČUNOVODSKA POSVETA ZA ČLANE OOZŠ NA TEMO
ZAKLJUČNIH POROČIL ZA DURS IN AJPES ZA S.P. IN DRUŽBE
Glede na vsakoletno veliko zanimanje bomo tudi v letu 2014 izvedli enodnevne računovodske
posvete na temo izdelave zaključnih poročil za DURS in AJPES za samostojne podjetnike in
družbe – d.o.o.. Odločili smo se, da letos naredimo ločen posvet za samostojne podjetnike in
ločen za gospodarske družbe, zaradi specifike posameznih statusov.
Računovodska posveta bosta potekala na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška,
Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana, po naslednjem razporedu:
- 11.02.2014 ob 10.00 uri za gospodarske družbe (d.o.o.)
- 13.02.2014 ob 15.30 uri za samostojne podjetnike posameznike
Oba posveta bo izvedla izkušena računovodja Leonida Udovič. Posvet je za člane, s poravnanim
članskim prispevkom brezplačen. Na seminar se lahko prijavi ena oseba za posameznega člana.
Prijave sprejemamo telefonično na št. 01/512-54-16 ali 041/923-517 ali na e-naslov:
gregor.epih@ozs.si, do 31.01.2014 oziroma do zasedbe prostih mest.
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SEMINAR: Kako v praksi izvedemo delitve, združitve kapitalskih družb
d.o.o., vse o prodaji kapitalske družbe d.o.o. in likvidaciji po skrajšanem
postopku, preoblikovanje d.n.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.
– s poudarkom na računovodskem in davčnem vidiku s primeri iz prakse
Vsebina seminarja:
1. Kdaj je delitev d.o.o. smiselna, kakšne so posledice za lastnike,
2. Načini delitve: razdelitev družbe, oddelitev ali izčlenitev, kaj je pomembno pri pravi izbiri
načina delitve kapitalske družbe
- Sestava delitvene bilance stanja, kako pravilno deliti sredstva aktive, obveznosti,
pasivo, vpliv delitve na višino lastniškega kapitala družbe d.o.o.
(statusni, računovodski in davčni vidik),
3. Združitve kapitalskih družb d.o.o. – kdaj je združitev smiselna, kakšne so posledice
združitve za lastnike,
4. Davčni vidik pri delitvah in združitvah po davčno nevtralnem načinu, prijava na DURS,
5. Računovodski vidik delitev, združitev, načini evidentiranja v poslovne knjige s poudarkom
na različne načine evidentiranja glede na datum delitve, združitve,
6. Prodaja kapitalske družbe d.o.o.
- Izračuni dajatev iz naslova davka na kapitalski dobiček prodajalca, fizične osebe,
občana, prijava na DURS,
- Izločitev nepremičnin pred prodajo družbe lastnikom, dajatve, prijava DURS-u,
7. Likvidacija kapitalske družbe d.o.o. po skrajšanem postopku, pogoji za likvidacijo
- prenos nepremičnin lastnikov d.o.o. v zasebno sfero,
- izdelava zadnjega davčnega obračuna družbe, prijava DURS-u,
- izračun davka na kapitalski dobiček, prijava DURS-u,
8. Preoblikovanje d.n.o. v d.o.o. – pogoji preoblikovanja.
Predava Milica Gostiša, svetovalka na področju podjetništva, računovodstva in davkov, ki deluje v
svojem podjetju. Na področju obravnavane tematike ima številne praktične izkušnje. Odgovarjala
bo tudi na vaša vprašanja.
Datum, kraj in cena seminarja:
Seminar bo potekal v sredo, 22.01.2014, s pričetkom ob 14.00 uri, na Območni obrtnopodjetniški zbornici Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, Ljubljana. Seminar je enodnevni in traja 4
šolske ure. Udeleženci prejmejo pisno gradivo.
Kotizacija za seminar znaša za člane OOZŠ 70 EUR/osebo + 22 % DDV. Za ostale
udeležence pa 140 EUR/osebo + 22 % DDV.
Prijave: Prijavnica za seminar se nahaja na 14. strani mesečne pošte. Prijave sprejemamo
do vključno torka 14.01.2014.

TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ – ZELO UGODNA CENA ZA ČLANE
(zbiramo prijave za nov začetni tečaj nemščine)
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.
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V januarju 2014 bomo nadaljevali z novimi 30 urnimi tečaji angleščine po navedenih skupinah
in tečajem nemščine stopnje A2, katerim se boste lahko priključili tudi novi tečajniki. Prav tako
bomo začeli z novim začetnim tečajem nemščine, za katerega še zbiramo prijave. Prijave pa
zbiramo tudi za začetni tečaj italijanščine, ki se zaradi premajhnega števila prijav od letošnjega
poletja dalje žal ni nadaljeval.
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
stopnje posameznega tečaja. Skupine so majhne – do največ 10 tečajnikov.
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 srede 08.01.2014. Prijavnica se nahaja na 14. strani mesečne
pošte.

DELAVNICA – EVIDENCE S PODROČJA DELA
Vabimo vas na delavnico, ki je namenjena manjšim delodajalcem in tistim, ki se ukvarjajo s
kadrovsko funkcijo v manjših in srednje velikih podjetjih. Delavnica bo potekala v manjši
skupini udeležencev, saj je poleg podajanja vsebin predvideno tudi aktivno sodelovanje
udeležencev in odgovarjanje na vprašanja.
Na delavnici se boste udeleženci seznanili z vrstami in vsebino evidenc, ki so jih na podlagi
zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti delodajalci dolžni voditi in hraniti.
Program in vsebina delavnice:
1. Delovno - pravni okvir
• sklenitev in prenehanje delovnega razmerja
• pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
• delovni čas, odmori, počitki in odsotnosti
• prejemki iz delovnega razmerja
• varovane kategorije delavcev
2. Evidence na področju dela
• evidenca o zaposlenih delavcih
• evidenca o stroških dela
• evidenca o izrabi delovnega časa
• evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu
Delavnico, ki bo potekala 14. januarja 2014 ob 9. uri v predavalnici OOZ Ljubljana Moste
Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana, bo izvedla ga. Marina Mikuš Kavčič, univ. dipl.
sociologinja iz podjetja KAMI, d.o.o., Ljubljana.
KOTIZACIJA za delavnico za člane OOZŠ znaša 20 € z DDV za ostale udeležence pa 40 €
z DDV.
Prijave sprejemamo do 10. januarja 2014 - prijavnica se nahaja na 14. strani mesečne
pošte.
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SEMINAR – BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
V sodelovanju z OOZ Ljubljana Moste Polje, vas vabimo k udeležbi na krajši seminar, kjer
boste izvedeli vse, kar vas zanima na področju blagajniškega poslovanja. Seminar bo
izvedla Karmen VOVK - FINIA d.o.o.. Seminar bo potekal 4. februarja 2014 ob 11. uri v
prostorih OOZ Ljubljana Moste Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana.
Iz vsebine:
• Kako je s polaganjem dnevnih iztržkov na TRR?
• Kako je s prekrški in globami zaradi nepravilnih evidenc?
• Kako »Pravilnik o blagajniškem poslovanju« vpliva na blagajniško poslovanje gostincev?
• Kakšen je postopek uvajanja gotovinskega poslovanja v podjetju?
• ZGLED: Knjiženje blagajniškega poslovanja
• Kakšni so obvezni podatki na izdanih računih?
• Novi Pravilnik in izstavljeni računi na prednastavljenih obrazcih - »paragoncih«
KOTIZACIJA za seminar je 30 € z DDV za člane zbornice s poravnanimi članskimi
obveznostmi in 60 € z DDV za ostale udeležence.
Prijave sprejemamo do 10. januarja 2014 - prijavnica se nahaja na 14. strani mesečne
pošte.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZDOPS
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov bo dne 23.1.2014 ob 15. uri na Območni obrtnopodjetniški zbornici Ljubljana Šiška za člane OOZŠ izvedlo brezplačno predavanje v trajanju 3 ure.
Predavatelj:
Igor Antauer, generalni sekretar Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) ali
Tomaž Bernik, samostojni strokovni sodelavec - pravnik Združenja delodajalcev obrti in
podjetnikov Slovenije (ZDOPS).
Predavanje bo obsegalo naslednje teme:
- Kako bolj prožno organizirati delo
- Netipične oblike dela: avtorska pogodba, podjemna pogodba, začasno in občasno delo,
delo upokojencev,…
- Uporaba kolektivnih pogodb in novosti Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (KPOP)
Prijave zbiramo telefonično na št. 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali na e-mail:
gregor.epih@ozs.si.

BREZPLAČNO PREDAVANJE O PRENOSU DRUŽINSKE DEJAVNOSTI NA
NASLEDNIKE
Nova pokojninska zakonodaja je marsikaterega samostojnega podjetnika prisilila, da razmišlja o
PRENOSU DRUŽINSKE DEJAVNOSTI na NASLEDNIKE. Za uspešen prepis ni dovolj
računovodski vidik, saj gre za zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih
in davčnih vidikov….
Poldrugo uro trajajoča predavanja so namenjena prenosnikom in naslednikom dejavnosti. Kljub
temu, da obdelamo celotno paleto potrebnih aktivnosti, so predavanja informativnega značaja in
niso namenjena računovodjem, saj se v podrobnosti ne spuščamo. Cilj predavanj je seznanitev
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podjetnikov s splošnimi zakonskimi predpisi ter možnostmi, ki jih imajo za uspešno izveden
prenos.
Vabljeni na brezplačno predavanje v torek 21. 1. ob 16h na OOZ Domžale, kjer boste izvedeli
vse o tem, kaj vse je potrebno postoriti za davčno nevtralen prenos dejavnosti. Več o samem
predavanju na www.prenospodjetja.si.
Prijavite se telefonično na tel št.: 01/512-54-16 ali 041/923-517, e-mail: gregor.epih@ozs.si.

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),
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.

Lep pozdrav !

Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva

BREZPLAČNI MALI OGLASI NAŠIH OBRTNIKOV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Viličarji UTILEV, pogon dizel ali plinski. Nosilnosti 1,5-3,5 t. Cenovno dostopen, preverjeni
najkakovostnejši Yanmar in Nissan motorji, servis zagotovljen, bogat paket osnovne opreme.
VILBOSS d.o.o., Medvode, tel. 01/361 50 55, info@vilboss.si, www.utilev-vilicar.si
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DREVESA - višinsko obžagovanje, podiranje; obrezovanje sadnega drevja in trte; oblikovanje
živih mej; odvoz. Jurij Kladnik s.p. - Gozdarske storitve DETEL, Čižmanova ulica 6, 1211
Ljubljana-Šmartno; tel.: 041 691 129; detel.sp@zoho.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servis in prodaja biro opreme Novim strankam brezplačno nudimo obisk in pregled njihovega
aparata, ocenimo stanje in odpravimo manjše okvare. Birosistemi Franko Tomaž Franko s.p., Murkova
17, Ljubljana; GSM:031/547-505, birosistemi.franko@gmail.com, www.fotokopirni-servis-sp.si

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

PRIJAVNICA za seminarje in tečaje (obkrožite, na kateri seminar oz. tečaj se prijavljate):
-

SEMINAR: Kako v praksi izvedemo delitve, združitve kapitalskih družb d.o.o., vse o
prodaji kapitalske družbe d.o.o. in likvidaciji po skrajšanem postopku, preoblikovanje d.n.o.
v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. – s poudarkom na računovodskem in davčnem
vidiku s primeri iz prakse (SREDA 22.01.2014 OB 14.00 URI NA OOZŠ)

-

DELAVNICA: Evidence s področja dela: OOZ Ljubljana Moste-Polje, 14.01.2014, ob 9.00 uri
SEMINAR – Blagajniško poslovanje: OOZ Ljubljana Moste-Polje, 04.02.2014, ob. 11.00 uri

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

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
ITALJANŠČINA

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:_______________________________________

Podpis: _______________________________________

V primeru premajhnega števila prijav si
pridržujemo pravico odpovedi tečaja
oz. seminarja.

