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

Število ur v mesecu AVGUSTU 2014: 168 ur = 20 delovnih dni (160 ur) + 1  dan praznik (8 ur)                                                                 AVGUST 2014 
 
 
 
 
DŠ pomeni davčna številka zavezanca 
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR 
** Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki 
znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. Člena ZPIZ-2) 
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega 
dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne 
osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je stopil v zavarovanje po 
1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za leto 2013, preračunane na mesec 
(razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki 
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke od 
zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja). 
 
 
Zavezanec plača prispevke do 15.9.2014, v enakem roku mora davčnemu 
organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ, ki ga odda preko 
sistema eDavki !!!

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgu st 2014 

Dosežen dobi ček za dolo čitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****  
Do vključno 
9.403,92**   

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

  

Prehodni dav čni 
podra čun Referenca 

MP** 
3,5 

PP*** 
  783,66 5.331,13 

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR* 913,91   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     121,47 826,33 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     69,35 471,81 

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 
SI19 DŠ-

44008 190,82 1.298,14 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     58,12 339,06 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     59,95 349,72 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     4,84 28,25 

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 
SI19 DŠ-

45004 122,91 717,03 
Prisp. zavarovanca za starš. 
var. 0,10%     0,78 5,33 
Prisp. delodajalca za starš. 
var. 0,10%     0,78 5,33 

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 
SI19 DŠ-

43001 1,56 10,66 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,10 7,46 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,47 3,20 

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 
SI19 DŠ-

42005 1,57 10,66 

Skupaj drugi prisp.       3,13 21,32 

PRISPEVKI SKUPAJ       316,86 2.036,49 
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Minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ v letu 2014 

Kot minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ obrazcu se v letu 2014 (od aprila 2014 dalje to 
velja za vse samozaposlene zavarovance) upošteva mesečna minimalna plača za leto 2013, torej 
783,66 eurov  (in ne mesečna minimalna plača za leto 2014, ki znaša 789,15 eurov). Opozoriti pa 
je treba, da se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 
913,91 eurov. Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/
dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/ 
Podatki o višini zavarovalne osnove in prispevkov za april 2014 so razvidni tudi iz preglednice, ki 
je objavljena na: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozap
oslenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/ 
Pri vnosu podatkov v obrazec OPSVZ naj bodo zavezanci pozorni na pravilnost izpolnjevanja 
podatkov. V skladu z navodilom za izpolnjevanje tega obrazca, mora zavezanec v polje 105  
izpolniti znesek polne zavarovalne osnove, določene na podlagi 145. člena ZPIZ-2. To pomeni, da 
mora zavezanec, ki v skladu z določitvijo zavarovalne osnove po tem členu, prispevke plačuje od 
minimalne plače v znesku 783,66 eurov, ta znesek obvezno vpisati v polje 105. 
  
Veljavna navodila k obrazcu OPSVZ so objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/13: 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  
Vrsta prispevka:  osnova EUR vpla čilni ra čun sklic  
prispevek za PIZ pavšalni znesek 31,85 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 VEL JA 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 avgust 2014  113,24 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v 
vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik),  
 
Za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne oseb e in niso zavarovane na drugi podlagi je 
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost najnižja bruto pokojninska osnova, 
ki znaša za mesec avgust 2014: 841,98 EUR  
Zavarovanci z zav. podl. 040 pla čujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojnins ke 
osnove tudi v letu 2014-vse dokler jim ne bo nova z avarovalna osnova dolo čena na podlagi 
dobi čka 2013 (na podlagi odlo čbe o odmeri dohodnine in obra čunov dav čnega odtegljaja 
za leto 2013). Zavezanec pla ča prispevke do 15.9.2014; v enakem roku mora dav čnemu 
organu predložiti obra čun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se o dda 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/ . 
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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 ve č: 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 z a zaposlene):  

              po KP za obrt   neobdavčeno 
        in podjetništvo  po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      17,00 EUR  do 21,39 EUR 
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =            8,50 EUR  do 10,68 EUR 
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                     6,20 EUR  do   7,45 EUR                                   

 
4. Kilometrina:  
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetn ištvo 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 preno čišče 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 pla ča (od 1. januarja 2014) = 789,15 EUR  
 
7. Najnižje osnovne bruto  plače - avgust 2014  (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:   586,92 EUR  V.tarifni razred:   695,97 EUR 
II.tarifni razred:   610,17 EUR VI.tarifni razred:   797,83 EUR 
III.tarifni razred:  641,65 EUR VII.tarifni razred:    933,63 EUR 
IV.tarifni razred:  656,37 EUR VIII.Tarifni razred:1.046,79 EUR 

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiš čnih pla č veljajo za 174 urni mese čni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mese čnemu 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. 
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8. Prevoz na delo:  
� Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetn ištvo 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 bivališ čem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prev oz – 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 dav čno osnovo.  
 
9. Prehrana za zaposlene  
    4,90 EUR na dan  – od 01.01.2012 dalje, če dela delavec vsaj 4 ure na dan. 
 
10. Povpre čna bruto pla ča v RS za predpretekli mesec:  
      (junij 2014)  = 1.521,38 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 
v EUR 
            Nad                        Do  

 
znaša splošna olajšava v EUR  

                                       905,53 543,32 
           905,53              1.047,57                  368,22 
        1.047,57                       275,22 

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
 
12. Posebne olajšave  ZA LETO 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 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 = 
1.064,97 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
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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 izpla čanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina nav zgor ni ve č 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom  regresa, ki presega 70 % 
povpre čne bruto pla če v RS za predpretekli mesec, obra čunati 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 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  
           668,44              1.580,02    106,95       + 27 %      nad     668,44 
        1.580,02              5.908,93 353,08       + 41 %      nad  1.580,02 
        5.908,93 2.127,93       + 50 %      nad  5.908,93 

                                                                                             
15. Nagrada za dijake in študente:  
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR  za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 
 
 

 
INFORMACIJA ZA VZDRŽEVALCE TEKSTILIJ 

- Brezplačni seminar za člane na temo »Svetovalno prodajni postopek po 

korakih s posebnim poudarkom na komunikaciji s stranko« 
 
Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri OZS pripravlja seminar na temo »Svetovalno prodajni postopek 
po korakih s posebnim poudarkom na komunikaciji s stranko«. Za izvedbo seminarja sta planirana 
dva termina,  19. september ali 26. september 2014.  Več informacij in prijavnico najdete na 
povezavi:  
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijavzdr%C5%BEevalcevtekstilij/Aktualno.a
spx oziroma nas pokličite, da vam jih posredujemo mi. 
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INFORMACIJA ZA GOSTINCE 

- Deklaracije na proizvodih, ki se prodajajo v gostinskem lokalu 

- Kako lahko gostinec zaračuna uporabo toaletnih prostorov 
 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je od pristojnih inštitucij pridobila sledeča odgovora na 
vprašanja ČLANOV: 
 
VPRAŠANJE: 
Gostinec nas sprašuje ali morajo biti deklaracije na proizvodih, ki jih prodajajo v gostinskem lokalu 
v slovenskem jeziku. Na primer za izdelke, kot so Coca cola, voda, sok, predpakirani sendviči, … 
ki jih kupi na Hrvaškem.  
ODGOVOR:  
Deklaracije na proizvodih, ki se posredujejo potrošnikom v Sloveniji, morajo biti v slovenskem 
jeziku pri vseh nosilcih živilske dejavnosti, torej tudi v  gostinstvu. 
 
VPRAŠANJE: 
Gostinec bi zaradi velikega števila tranzitnih gostov želel zaračunavati uporabo toaletnih prostorov 
(WC). Vljudno vas prosimo ali nam lahko sporočite, katero dejavnost mora registrirati, da bo lahko 
na cenik uvrstil storitev - uporaba toaletnih prostorov oz. WC. 
ODGOVOR: 
Gostinec mora najprej registrirati dejavnost 37.000 Ravnanje z odplakami in uporabo toaletnih 
prostorov uvrstiti na cenik.  
 

 

 
 

47. MEDNARODNI OBRTNI SEJEM V CELJU 10.9. DO 15.9.2014 – 

BREZPLAČNE VSTOPNICE ZA ČLANE ZA PRVI DAN SEJMA 
 
Še nekaj dni nas loči od začetka 47. Mednarodnega obrtnega sejma, ki bo potekal od 10. do 15. 9. 
2014 v Celju.  
 
OOZŠ je za svoje člane dobila brezpla čne vstopnice za prvi dan sejma, to je za sredo, 
10.9.2014. Brezpla čne vstopnice lahko prevzamete na svoji zbornici, vs ak delovnik med 
7.30 in 16.00 uro ali nas pokli čite, da vam jih posredujemo po pošti.  
 
Letošnja predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema Slovenije bo potekala v 
nadstropju dvorane L1 in v drugih sejemskih dvoranah, kjer bodo predstavljene strokovne sekcije 
OZS,  nekatere območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) in člani ter domači in tuji poslovni 
partnerji OZS. Letos se bo prvič na sejmu predstavila tudi Ulica obrti, kjer bodo potekale v živo 
predstavitve osmih obrtnih poklicev.  
 
OBSEJEMSKI PROGRAM  
Slavnostno odprtje 47. MOS bo v sredo, 10. 9. 2014, ob 10.00 uri,  v Modri dvorani, v poslovni 
stavbi Celjskega sejmišča. OZS bo v letošnjem letu v času MOS izvedla številne strokovne 
obsejemske dogodke:  

• V okviru projekta Evropska podjetniška mreža (EEN) bo OZS skupaj z mednarodnimi 
partnerji organizirala največje regijsko Mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in 
podjetnikov iz Slovenije, držav EU in JV Evrope s področja obnovljivih virov energije, 
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gradbeništva, elektronike ter kovinske, lesne, plastične in elektro industrije. Mednarodno 
poslovno srečanje bo v četrtek, 11. 9. 2014, ob 10.45 uri, v Modri dvorani, v poslovni stavbi 
Celjskega sejmišča.  

• V četrtek, 11. 9 2014, ob 14.00 uri, bo OZS organizirala seminar na temo predstavitev 
novosti v EU predpisih na področju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov. 

• V petek, 12. 9. 2014, ob 14.00 uri, bo OZS organizirala seminar »Izognite se težavam pri 
poslovanju z Avstrijo«. 

• V ponedeljek, 15. 9. 2014, ob 10.00 uri, bo OZS organizirala okroglo mizo »Opravljanje 
dejavnosti upokojenih samostojnih podjetnikov po 1. 1. 2015 in retroaktivno ugotavljanje 
lastnosti zavarovanca«. 

• V ponedeljek, 15. 9. 2014, ob 10.00 uri, v OOZ Celje bo potekala predstavitev projekta EU 
Leonardo da Vinci–prenos inovacij, ženske v mikro, malih in srednjih podjetjih ter 
priznavanjene formalnega znanja.  

 
Udeležba na obsejemskih dogodkih je brezplačna, vendar je potrebna pisna prijava na 
posamezen dogodek.  
 

BREZPLAČNO STROKOVNO SVETOVANJE SVETOVALNEGA CENTRA OZS  
Razstavni prostor OZS, dvorana L1, od 10.00 do 16.00 ure 
 
Sreda, 10. 9. 2014  
Zdenka Bedekovič - Računovodstvo, plače in prispevki, poslovanje v tujini 
 
Četrtek, 11. 9. 2014 
Staša Pirkmaier - Delovno pravo in pravo socialne varnosti, invalidi, zaposlovanje, upokojitev 
Sabina Rupert - Gospodarsko in civilno pravo 
Božena Macarol - Davčno svetovanje, računovodstvo, vodenje podjetij 
 
Petek, 12. 9. 2014 
Dušan Bavec - Delovno pravo in pravo socialne varnosti, zaposlovanje, upokojitev 
Zdenka Bedekovič - Računovodstvo, plače in prispevki, poslovanje v tujini 
 
Ponedeljek, 15. 9. 2014 
Iztok Mohorič - Davčno svetovanje.  

Celotna informacija o nastopu sistema OZS je objavljena na spletni strani OZS www.ozs.si 
oziroma na povezavi:  

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sejmi/MednarodnisejemobrtiinpodjetnostiM
OS.aspx.  

 

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE V ČASU 47. MOS V CELJU – 

brezplačna udeležba  
 
Obveščamo vas, da še do petka, 5. septembra 2014,  na OZS zbirajo prijave na mednarodno 
poslovno sre čanje obrtnikov in podjetnikov iz držav EU in JV Evr ope,  ki delujejo na področju 
obnovljivih virov energije, gradbeništva, elektroni ke ter kovinske, lesne, plasti čne in elektro 
industrije.   
 
Do sedaj se je na srečanje prijavilo 89 podjetij  iz 10 držav, katerih profile si lahko ogledate na 
spletni povezavi https://www.b2match.eu/slovenia2014, kjer morajo vsi udeleženci izpolniti tudi 
elektronsko prijavo. 
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Srečanje bo potekalo v četrtek, 11. septembra 2014,  v Modri dvorani Celjskega sejma, v času 
47. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Udeležba na dogodku je brezpla čna. 
 
 

ELEKTRONSKO OPOMINJANJE FINANČNE UPRAVE RS O NEPLAČANIH 

DAVČNIH OBVEZNOSTIH OD 1.9.2014 
 
Po novem, od 1. septembra 2014 dalje , bo Finančna uprava RS (FURS) o neplačanih davčnih 
obveznostih podjetja in podjetnike opominjala le še preko portala eDavki. Prehodno obdobje 
pošiljanja opominov po klasični poti in preko portala eDavki se je namreč izteklo konec avgusta 
2014.  
 
Pravna oseba bo obvestilo prejela v profil pravne osebe, fizična oseba, ki opravlja dejavnost, pa v 
profil fizične osebe, ki opravlja dejavnost. Ostale fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnost, bodo 
opomin prejele prek portala eDavki v profil fizične osebe, le če so se prijavile v storitev eVročanja. 
 
Podrobnejša navodila in dodatne informacije o storitvi eVročanje najdete na povezavi: 
http://datoteke.durs.gov.si/eDavki/SeznamDokumentovEVrocanje.pdf 
 
FURS zavezancem svetuje, da za namen dodatnega obveščanja (na elektronski naslov) o 
prejemu opomina preko portala eDavki, čimprej uredijo podatke o prejemnikih elektronske pošte. 
To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj 
pooblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa preko portala eDavki ne vidi, da je opomin prejel. 
Če si bo zavezanec s pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov uredil podatke o 
prejemnikih elektronske pošte in ob tem navedel svoj elektronski naslov, bo obvestilo o prejemu 
opomina na eDavke prejel tudi na svoj elektronski naslov. Pri tem želijo opozoriti, da bodo 
zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanje, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za 
dodatno obveščanje ali ne, prejeli opomin le v portal eDavki. Elektronski naslovi prejemnikov 
obvestil se lahko kadarkoli spremenijo preko portala eDavki. Pri obveščanju na elektronski naslov 
se bodo upoštevali elektronski naslovi, ki so navedeni na zadnjem oddanem obrazcu eVročanje – 
POS. 
 
 

JAVNA RAZPISA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO IN TEHNOLOGIJO 

ZA RAZVOJNO-RAZISKOVALNA PODJETJA 
 

1. V Uradnem listu RS, št. 62/2014, z dne 14.8.2014, je bil objavljen Javni razpis za podporo 
malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, 
v okviru iniciative EUREKA v letu 2014. Razpis je namenjen razvojno raziskovalnim  
podjetjem, ki se bodo prijavili na mednarodni del razpisa, katerega rok za zbiranje 
projektov se izteče 11.9.2014.  

 
Finančno bodo podprti projekti, ki so zasnovani kot tržno orientirane industrijske 
raziskave in razvoj  s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki se 
ukvarjajo z raziskavami in razvojem . Z drugimi besedami, možnost sofinanciranja imajo 
usmerjeni raziskovalno razvojni projekti podjetij , ki pokrivajo katerokoli tehnološko 
področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.  
 
Vsi pogoji sodelovanja in postopki za prijavo so opisani v objavljenem javnem razpisu 
objavljenem na: 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=1024  .  
Izvajalec razpisov je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je tudi na voljo za 
dodatne informacije na elektronskem naslovu: eureka-eurostars.mgrt@gov.si.  
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2. V Uradnem listu RS, št. 63/2014, z dne 22.08.2014, je bil objavljen Javni razpis za 

dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2014. Predmet javnega razpisa 
za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka za leto 2014 je sofinanciranje 
slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so 
potrjeni na zasedanjih programa Eureka s strani Odbora Visokih predstavnikov programa 
Eureka. 
Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi: 
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=1027 . 

 
 

RAZPIS CENTRA ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST (CEU) PRI 

INŠTITUTU JOŽEF ŠTEFAN 
 
Center za energetsko učinkovitost (CEU) pri Institutu Jožef Stefan je objavil Razpis za podporo 
MSP pri pripravi projektnih na črtov za ukrepe URE in OVE  ( http://www.rcp.ijs.si/ceu/sl/razpis-
za-podporo-msp-pri-pripravi-projektnih-nacrtov-za-ukrepe-ure-ove) za mala in srednje velika 
podjetja, s katerim bo pomagal pri pripravi projektnih načrtov na področju učinkovite rabe energije 
(URE) in obnovljivih virov energije (OVE).  

Izbranim podjetjem bo ponujena tehnična podpora pri pripravi projektnih načrtov s strani IJS CEU 
(do 5 svetovalnih dni) ali podpora s strani zunanjih strokovnjakov v enakovrednem obsegu.  

Izmed vseh prijavljenih projektnih idej, ki jih bodo podjetja oddala do 22. Septembra 2014,  bo 
strokovna komisija izbrala 10 najboljših, ki bodisi ponujajo izboljšave na omenjenih dveh področjih, 
bodisi inovativne tehnologije ali rešitve. Preko tehnične podpore inštituta bo 10 izbrancev 
pripravilo poslovni načrt in ga v prvi polovici decembra predstavilo potencialnim investitorjem na 
posebnem B2B dogodku, v Ljubljani. 

Več informacij o razpisu je na voljo v razpisni dokumentaciji.  

Rok za oddajo projektne ideje je 22. september 2014.  

Kontakt za dodatne informacije: Polona Lah, Telefon: 01 588 52 32, E-pošta: polona.lah@ijs.si  

 
 
 
 
 

NOV ZAKON O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
 
V Uradnem listu RS, št. 32/2014, z dne 05.05.2014, je bil objavljen nov Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno, ki je začel veljati 20. maja 2014, uporabljati pa se je za čel 18. 
avgusta 2014 , razen v delu, ki se nanaša na osebno dopolnilno del o, ki se bo za čel 
uporabljati s 1. januarjem 2015.  
 
Več informacij o novostih, ki jih prinaša naveden zakon najdete na povezavi: 
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Svetovalnicenter/Podrobnostnovice/tabid/1496/ArticleId/3268/D
efault.aspx. Lahko pa nas seveda tudi pokličete za dodatna pojasnila. 
 
V nadaljevanju najdete tudi informacijo o seminarju, ki ga bomo na to temo organizirali v  mesecu 
oktobru 2014. 
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AKTUALNI SEMINAR: PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA 

ČRNO po novem (po 18.8.2014) IN POGODBE V DELOVNEM PRAVU 
         
Zaradi aktualne tematike smo se odločili, da s predavateljico Melito Ambrož, univ. dipl. prav., 
dolgoletno inšpektorico za delo, ki ima bogate izkušnje glede tematike seminarja, organiziramo 
seminar na temo nove zakonodaje na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in 
pogodb v delovnem pravu. 
 
Seminar bo potekal v sredo, dne 22.10.2014 ob 15.30 uri  na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. Trajal bo predvidoma do 19.00 ure. 
 
Na seminarju bomo obravnavali izjemno pomembno temo, ki bo zaradi ciljev, ki jih zasleduje 
spremenjeni Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zahtevala dobro poznavanje le-
tega. Spremembe zakona so začele veljati 18. 8. 2014. 
 
Inšpekcijski nadzor poteka po pravilih ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU in ZAKONA O 
FINANČNI UPRAVI. Udeleženci seminarja bodo spoznali splošna načela inšpekcijskega nadzora, 
položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev in POOBLASTILA inšpektorjev ob opravljanju 
inšpekcijskega nadzora (kaj sme inšpektor pregledati, kdaj in kako sme vstopiti na zemljišče, 
prostore zavezanca, prav tako bomo spoznali katere listine sme inšpektor odvzeti, kaj je potrebno 
v tem primeru storiti. Poiskali bomo odgovor, kdaj se lahko inšpekcijski pregled opravi v 
nenavzočnosti delodajalca, lastnika in kako je z vstopom v poslovne in druge prostore, ki ne 
pripadajo zavezancu  
 
Nadalje se bomo seznanili s postopkom pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora, kjer bodo 
udeleženci izvedeli, kdo je lahko stranka v postopku (je to lahko tudi prijavitelj?), kako obravnavati 
anonimne prijave, kako se piše zapisnik in na kaj moramo biti pozorni ob branju zapisnika, 
posledice zapisa v zapisniku, ukrepi inšpektorjev in katera pravna sredstva lahko uporabimo, če z 
izdano odločbo nismo zadovoljni. 
Seminar bo ves čas potekal tako, da se bodo določbe zakona povezovale s praktičnimi primeri in 
istočasno iskali odgovori na vprašanja slušateljev. Prav tako se bomo seznanili s spremenjenimi 
določbami Zakona o inšpekciji dela ter določbami ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU 
DELA IN SOCIALNE VARNOSTI. Spoznali bomo pomen teh evidenc tudi za inšpekcijski nadzor in 
posledice, če se te evidence ne vodijo.  
 
Opozorili bomo tudi na določbe Zakona o delovnih razmerjih, ki se nanašajo na našo temo, ter  
spoznali določbe Kazenskega zakonika in Zakona o prekrških, s katerim se bomo srečali ob priliki 
nadzora.  
 
V nadaljevanju seminarja pa se bomo seznanili tudi s POGODBAMI  V „DELOVNEM“ PRAVU   
 
Zaposlovanje v nasprotju z zakonom je sankcionirano tako po določbah ZDR-1, kot določbah 
ZAKONA O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO, zato vam bomo na 
seminarju predstavili tiste pogodbe, ki so v uporabi med delavci in delodajalci ter naročniki dela in 
uporabniki dela.  
 
Osnovna seznanitev je namenjena pogodbi o zaposlitvi, kot osrednji pogodbi delovnega prava. 
Predstavljene bodo njene značilnosti in zahteve zakona v zvezi z njenim sklepanjem. V 
nadaljevanju bo predstavljena povsem nova pogodba o začasnem in občasnem delu, ki smo jo 
začeli uporabljati 1. 7. 2013 (ZUTD). Predstavljene bodo tudi pogodbe, ki jih lahko sklepamo na 
podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Slušatelji bodo seznanjeni tudi z 
osnovnimi značilnostmi podjemne in avtorske pogodbe ter pogoji, pod katerimi se dovoljuje 
njihova sklenitev.  
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Ker se napoveduje nadzor 24 ur na dan, vse dni v tednu, vas vabimo, da se seminarja udeležite in 
se seznanite z vso pomembno zakonodajo s tega področja, predvsem pa z novostmi, na katerih 
bo temeljilo delo finančne uprave.  
 
Kotizacija:  Kotizacija za seminar znaša za člane 42,70 EUR (cena z DDV), za ostale udeležence 
pa 85,40 EUR (cena z DDV). 
 
Prijave:  Prijave zbiramo s priloženo prijavnico, ki se nahaja na 14. strani mesečne pošte. 
Prijavnico nam lahko posredujete po e-pošti na gregor.epih@ozs.si, na fax: 01/516-12-17 ali po 
pošti na naš naslov: OOZŠ, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. Rok za prijavo je do vklju čno 
16.10.2014. 
 
 

BREZPLAČEN RAČUNOVODSKI POSVET ZA ČLANE  
         
Ponovno vas vabimo na računovodski posvet za člane. Vodila ga bo ga. Leonida Udovič, ki ima 
dolgoletne in bogate izkušnje s področja računovodstva. Posvet bo potekal na naši zbornici v 
sredo, dne 24.09.2014, s pri četkom ob 10.00 uri in bo trajal predvidoma dve šols ki uri .  
 
Prosimo, da nam vaša vprašanja v zvezi z vodenjem p oslovnih knjig predhodno (vsaj nekaj 
dni prej) posredujete po e-pošti na naslov: gregor. epih@ozs.si.  
 
Prijave zbiramo telefonično na tel: 01/512-54-16, 041/923-517 ali na e-naslov: gregor.epih@ozs.si 
do 19.09.2014  oz. do zasedbe prostih mest. 
 
 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ – zbiramo prijave za jesenske tečaje 
 
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo 
jezikovne tečaje angleščine, 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 oktobru 2014  bomo nadaljevali z novimi 30 urnimi tečaji angleš čine  po različnih 
stopnjah (A2, B1, C1) in tečaji nemš čine  stopnje A1, 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.  
 
Cena 30-urnega te čaja za skupine z 8 te čajniki in ve č znaša 85 EUR/osebo, za manjše 
skupine z 6 oziroma 7 te čajniki pa znaša cena 100 EUR/osebo . Za člane OOZŠ, ki imate 
poravnane članske obveznosti, bo OOZŠ delno - 50 %, sofinancir ala navedeno 
izobraževanje, tako da boste pla čali polovi čni znesek te čaja. Sofinanciranje te čaja velja za 
prijavljenega člana - samostojnega podjetnika oziroma v družbi za 1 osebo, ki jo prijavi 
družba (zakoniti zastopnik ali lastnik družbe). 
Prijave zbiramo do vklju čno petka, 12.09.2014 . Prijavnica se nahaja na 14. strani mesečne 
pošte. 
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BREZPLAČNO PREDAVANJE NA TEMO SPLETNE PRODAJE 
 
V zadnjih letih se prodaja preko spleta močno povečuje in vedno več podjetnikov se odloča za 
tovrstni način poslovanja. Podjetniki, ki se srečujejo s to tematiko pogosto ne vedo kako začeti, na 
kaj morajo biti pozorni, katera zakonodaja jih zavezuje, kako deluje spletna trgovina in podobno.  
 
Za olajšanje poti podjetnikom do uspešne spletne prodaje, smo vam v sodelovanju s podjetjem 
Editor d.o.o. pripravili predavanje, ki obsega ključne točke spletne prodaje: 

• Definiranje osnovnih pojmov v povezavi s spletno prodajo 
• Ustanovitev spletne trgovine (formalnosti in zakonodaja) 
• Postavitev spletne trgovine 
• Upravljanje spletne trgovine (Zaloge, Naročila, Plačila, Dostava...) 
• Uspešnost prodaje 
• Prodaja v tujino 

 
Predavanje bo potekalo v četrtek, 18.09.2014 ob 14. uri na OOZ Ljubljana-Šišk a. Izvajalec 
predavanja: Peter Černivec, prodajni svetovalec v podjetju Editor d.o.o. 
 
Predavanje je brezplačno! 
 
Prijave sprejemamo telefonično na št. 01/512-54-16, ali 041/923-517 ali po e-pošti na naslov 
gregor.epih@ozs.si, do ponedeljka 15.09.2014. 
 
 

BREZPLAČNO PREDAVANJE O PRENOSU DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKE 
 
Imate družinsko podjetje – s.p.? Razmišljate o PRENOSU DEJAVNOSTI NA NASLEDNIKE ? 
Nova pokojninska zakonodaja je marsikaterega upokojenega s.p.-ja prisilila, da razmišlja o tem ali 
pa o preoblikovanju. Se vam zdi, da je prepis enostaven? Potrebno je vedeti, da za uspešen 
prenos podjetja ni dovolj računovodski vidik,  saj gre za zahtevno kombinacijo lastniških, 
organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih vidikov. Marsikateri podjetnik tudi zmotno misli, da se 
postopek lahko izpelje v nekaj dneh. Žal ne, pač pa je to proces, ki v povprečju traja 3 mesece.  
 
Vabljeni na brezplačno predavanje na to temo v sredo 1. oktobra 2014 ob 16h na OOZ 
Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, Ljubljana , kjer boste izvedeli vse o tem, kaj vse je potrebno 
postoriti za davčno nevtralen prenos dejavnosti. Predavanje bo izvedel Uroš Kavs s.p..  
 
Dve uri 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 
podjetnikov s splošnimi zakonskimi predpisi ter možnostmi, ki jih imate za uspešno izveden 
prenos. 
 
Teme: - Konflikti med generacijama in med potomci, 

- Problematika prenosa in prevzema podjetja, 
- Kako razdelimo lastništvo podjetja, 
- Kaj moramo storiti, da bo podjetje dolgoročno uspešno, 
- Postopek davčno nevtralnega prenosa, ki ga je potrebno opraviti. 

 
Prijave zbiramo do vključno ponedeljka 22.09.2014, telefonično na 041/923-527 ali 01/512-54-16 ali po e-
pošti na gregor.epih@ozs.si.  
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INDIVIDUALNA BREZPLAČNA SVETOVANJA ZA ČLANE OOZŠ 
 
Ponovno bi vas radi spomnili na individualna brezplačna svetovanja, ki so namenjena članom 
OOZŠ s poravnanim članskim prispevkom in jih izvaja strokovna služba OOZŠ skupaj z zunanjimi 
svetovalci specialisti za posamezna področja. Vsak prijavljen član ima na razpolago od 30 do 60 
minut brezplačnega svetovanja.  
 
Področja svetovanja: 

- Delovno-pravna zakonodaja in pokojninsko-invalidska zakonodaja, 
- Civilno, gospodarsko in pogodbeno ter upravno pravo, 
- Področje arhitekture, graditve objektov in urejanje prostora ter varčna in učinkovita 

raba energije, 
- Področje insolvenčnega prava (izvršbe, stečaji, prisilne poravnave), 
- Računovodstvo, davki, prenos oz. preoblikovanje podjetij, zapiranje dejavnosti. 

 
V primeru, da potrebujete brezplačna svetovanje iz navedenih svetovalnih področij, nam to 
sporočite na tel: (01) 512-54-16, GSM: (041) 923-517 ali e-mail: gregor.epih@ozs.si. S 
prijavljenimi bomo uskladili termin svetovanja s svetovalcem. 
 
 
 

 
KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 
 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v  jesenskih in 
zimskih mesecih: 
 

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

 
Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov: 
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ. 
 
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/ceniki . Slike počitniških kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: 
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete .  
 
Lep pozdrav ! 
 
 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje: 
 
Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate: 

1. SEMINAR O PREPREČEVANJU DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO – 22.10.2014 ob 
15.30 uri na OOZŠ 

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

- ANGLEŠČINA 
- NEMŠČINA 
- ITALJANŠČINA 
-  

NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM: 
 
1. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 
zaposlen pri: ____________________________________________ 
telefon: ________________________________________________ 

 
2. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 
zaposlen pri: ____________________________________________ 
telefon:________________________________________________ 

       
Podatki za račun: 
Naziv: ______________________________________________ 
Naslov: _____________________________________________ 
Zavezanec za DDV:      DA     NE         ID za DDV: ______________ 
Članska številka:_______________________________________ 
 
 
Podpis: _______________________________________ 

 
 
Prijavnico nam lahko pošljete po faksu 
na številko:  01/516-12-17, ali na e-
mail: gregor.epih@ozs.si ali po pošti 
na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA 
ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA, 
PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru premajhnega števila prijav si 
pridržujemo pravico odpovedi tečaja 

 


