
                                                                                                3/2015  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                         

                                                                MESEČNI INFORMATOR 
 
             
                  
                Nikoli ti ni dana želja, 
             ne da bi ti bila dana moč 
                    da jo uresničiš. 
                            

                

          

 

                                                                                          

           MAREC                                                                               ČLANI 945 

            2015          
 

 

 

                                                 

 

 

 
OBMOČNA OBRTNO - PODJETNIŠKA ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA 

Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 1 512 54 16, GSM: +386 41 923 517, Telefaks: +386 1 516 12 17 

Identifikacijska št. za DDV: SI18227333, Poslovni račun št.: 02013-0012842522, 

Matična št.: 5174040 

e-pošta: gregor.epih@ozs.si, spletna stran: http://www.ooz-ljsiska.si  

 

 
 

 
 

Ljubljana, 03.04.2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:gregor.epih@ozs.si
http://www.ooz-ljsiska.si/


                                                                                                                                                3/2015 

 

KAZALO 
 
 
           INFORMATIVNI PODATKI 
              

Podatki o zavarovalnih osnovah in plačah ter drugih prejemkih iz delovnega razmerja 1 

Razvrščanje samostojnih podjetnikov v zavarovalne osnove po oddaji davčnega  

obračuna 5 

Pomemben rok v aprilu 2014 – oddaja obrazca M-4 na ZPIZ 6 

 
           ZAKONODAJA IN JAVNI RAZPISI 
                                                                
RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 6 

EKO SKLAD – RAZPISI 2015                                                                                                       8  

 

  
           NE POZABITE / NE PREZRITE  
 

PROMOCIJA STIKOV IN SREČANJ MED SREDNJIMI IN MALIMI PODJETJI V ČASU 

SVETOVNE RAZSTAVE EXPO MILANO 2015 8                                                                    

PROMOCIJA ČLANOV OOZŠ NA FACEBOOK PROFILU OOZŠ 8 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 
 

BREZPLAČEN POSVET ZA ČLANE NA TEMO DELOVNIH RAZMERIJ 9 

 

 

TURIZEM IN REKREACIJA 
 

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 9 

 
  
MALI O   OGLASI 
 
PLAČAN OGLAS PODJETJA PHARMA SI d.o.o. 11 



                                                                                                                                                3/2015 

 

                                                                                                      1 
 

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

 
Število ur v mesecu marcu 2015: 176 ur = 22 delovnih dni  

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2015       

                  

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

54 % 
PP** 3,5 PP*** 

        831,74 5.390,88 
      Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja 

od 60 % od 1.540,25 EUR* 924,15   
      Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     128,92 835,59 
      Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     73,61 477,09 
      

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68 
      Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     58,78 342,86 
      Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     60,62 353,64 
      Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     4,90 28,57 
      

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07 
      Prisp. zavarovanca za starš. 

var. 0,10%     0,83 5,39 
      Prisp. delodajalca za starš. 

var. 0,10%     0,83 5,39 
      

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78 
      Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,16 7,55 
      Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,50 3,23 
      

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78 
      

Skupaj drugi prisp.       3,32 21,56 
      

PRISPEVKI SKUPAJ       330,15 2.059,31 
       

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR 
  ** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v marcu 2015 se znesek  

izračuna: 54% od PP2014 1.540,25= 831,74 EUR 
***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): 1.540,25 x 3,5= 5.390,88 EUR 
Zavezanec plača prispevke do 15.04.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu  
OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 31,85 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 32,72 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 
 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - marec  2015 
      

            

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

65 % 
PP** 3,5 PP*** 

      
  1.001,16 5.390,88 

      
1.540,25 EUR*       

      
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     155,18 835,59 

      Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     88,60 477,09 
      

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 SI19 DŠ-44008 243,78 1.312,68 
      Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     63,67 342,86 
      Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     65,68 353,64 
      Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     5,31 28,57 
      

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 SI19 DŠ-45004 134,66 725,07 
      Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,00 5,39 
      Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,00 5,39 
      

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,00 10,78 
      Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,40 7,55 
      Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,60 3,23 
      

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,00 10,78 
      

Skupaj drugi prisp.       4,00 21,56 
      

PRISPEVKI SKUPAJ       382,44 2.059,31 
      

            DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

      *Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR 

         **Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2015 znaša 65 % zadnje znane povprečne letne plače; v februarju 2015 se znesek 
 izračuna: 65 % od PP2014 1.540,25 =1.001,16 eur 
***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): 1.540,25 x 3,5=5.390,88 EUR 
Zavezanec plača prispevke do 15. 4. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem 
 obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki. 

  

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. 
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3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za 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 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 2015) = 790,73 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju pa znaša od 01.03.2015 = 
800,93 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2015 dalje do vključno 29.02.2016) 
 
7. Najnižje osnovne bruto plače – marec 2015 (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 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 790,73 
EUR . 
 
8. Prevoz na delo: 

 Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša prevoz na delo od 
01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega  javnega prevoza. Po Uredbi o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
37,00 EUR 

 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA: 
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – velja od 01.08.2008 dalje. 

            Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi  
            z delom  in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
            se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
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9. Prehrana za zaposlene 
    4,90 EUR na dan 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (januar 2015)  = 1.538,01 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2015): 
        
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 

če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega razmerja 
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 2015:                              MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust: 
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2015 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2015 798,64 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.076,61 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem 
zneskom vse prispevke in dohodnino. 

 
 

Opomba: Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007 dalje regres za 
letni dopust v izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 % 
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in 
dohodnino. 
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14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2015, preračunana na 1/12 leta: 
 

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
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. 
 

 

RAZVRŠČANJE SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V ZAVAROVALNE 

OSNOVE PO ODDAJI DAVČNEGA OBRAČUNA 

 

V letu 2014 je prišlo do sprememb oz. novega načina določanja zavarovalnih osnov za plačevanje 
prispevkov za socialno varnost za samozaposlene. 
 
Zavarovalno osnovo si lahko izračunate sami. Iz Davčnega obračuna za leto 2014 vzamete 
zaporedno št. 9 Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki, kateri prištejete znesek 
obračunanih prispevkov za socialno varnost v letu 2014 (vpisani na prvi strani Davčnega 
obračuna) X 72% (lani 70%!) : 12 mesecev. Pozor: Najmanjša osnova za plačilo prispevkov pa 
znaša 831,74 EUR, za prispevke za zdravstveno zavarovanje pa 924,15 EUR – glej tabelo na 
strani št. 1. 
 
DURS bo verjetno zavezancem pošiljal obvestila o novih zavarovalnih osnovah potem, ko bodo 
imeli na razpolago podatke iz oddanih davčnih obračunov (predvidoma v mesecu aprilu 2015).  
 
Samostojni podjetnik se na podlagi zadnjega obračuna davka uvrsti v zavarovalno osnovo za 
mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložil davčnemu organu (vendar najpozneje za 
mesec APRIL): 
 

1) Tisti s.p., ki ste davčni obračun oddali v FEBRUARJU 2015 – se boste razvrstili v novo 
zavarovalno osnovo za MAREC 2015 in prvič plačali prispevke po novem do 
15.04.2015.  

2) Tisti s.p., ki ste davčni obračun oddali v MARCU 2015 – se boste razvrstili v novo 
zavarovalno osnovo za APRIL 2015 in prvič plačali prispevke po novem do 
15.05.2015.  

 
Če samozaposleni zavarovanec oceni, da ugotovljena zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu dobičku v tekočem letu, se lahko sam odloči in plačuje prispevke od zavarovalne 
osnove zmanjšane za 20%, vendar pa tako zmanjšana zavarovalna osnova ne more biti nižja od 
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zakonsko določene najnižje zavarovalne osnove. Tako znižanje kot povečanje zavarovalne 
osnove lahko zavarovanec uveljavlja v mesečnem obračunu prispevkov za socialno varnost 
(OPSVZ). 
 
 

POMEMBEN ROK V APRILU 2014 – ODDAJA OBRAZCA M-4 NA ZPIZ (MOŽNA SAMO V 
ELEKTRONSKI OBLIKI) 

         
OBSTOJEČI DELODAJALCI, KI IMATE ZAPOSLENE DELAVCE  in ste že pretekla leta 
oddajali podatke iz obrazca M-4 elektronsko, preko spletne strani ZPIZ: www.zpiz.si oziroma 
neposredno na spletnem naslovu: http://m4.zpiz.si, boste tudi letos to lahko nemoteno opravili na 
isti način, samo z vstopom v aplikacijo in potrditvijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila 
(opomba: avtentikacijsko kodo boste za prvo prijavo potrebovali le delodajalci, ki ste v letu 2014 
prvič zaposlovali). Na spletni strani ZPIZ http://www.zpiz.si/  so dostopna tudi celotna navodila 
glede oddaje podatkov v rubriki: ZAVEZANCI - POSREDOVANJE PODATKOV M4 - NAVODILA 
ZA ELEKTRONSKI OBRAZEC M-4. Če boste pri vnosu naleteli na težave tehnične narave se 
obrnite na pomoč za tehnična vprašanja na e-naslov: M4.podpora@zpiz.si. Če pa bodo vaša 
vprašanja vsebinska se obrnite na oddelek za vsebinsko pomoč na ZPIZ-u na tel: 01/474-51-00 ali 
e-naslov: informacije@zpiz.si. Podatke je potrebno posredovati na ZPIZ do 30.04.2015.  
 

 
 
 

RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 

- GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE 

MERE (P1 2015) 

- GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE 

MERE NAMENJENE TEHNOLOŠKO INOVATIVNIM PROJEKTOM (P1 TIP 

2015) 

- SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2015 (P2A) 

 

Slovenski podjetniški sklad  je v Uradnem listu RS, št. 17/2015, z dne 13.3.2015 objavil dva javna 
razpisa Garancij s subvencijo obrestne mere in sicer:  
 
 Garancije za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte (P1TIP) ter  

 Garancije za klasične bančne kredite (P1).  

 
Z garancijo Sklada podjetja hitreje pridobijo bančni kredit, saj se znižajo zahteve po zavarovanju 
kredita s strani banke, za banko pa se zmanjša tudi stopnja tveganja, saj Sklad zagotovi delno 
zavarovanje kredita (od 60% do 80%).  Hkrati pa krediti, ki koristijo garancijo Sklada, predstavljajo 
za podjetje tudi cenejši bančni vir, saj je obrestna mera subvencionirana.  

 
Vse podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Slovenskega podjetniškega Sklada na 
povezavi http://www.podjetniskisklad.si/odprti-razpisi.html . 
 
Kontakti za dodatne informacije: 02) 234 12 88, (02) 324 12 74 ali preko e maila: 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 
 
 
 
 
 

http://www.zpiz.si/
http://m4.zpiz.si/
http://www.zpiz.si/
mailto:M4.podpora@zpiz.si
http://www.podjetniskisklad.si/odprti-razpisi.html
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
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Tabela: Splošne informacije za Garancije za bančne kredite (P1) in Garancije za tehnološko 
inovativne projekte (P1 TIP). 

 P1 P1TIP 
OBJAVA RAZPISA 13.03.2015 13.03.2015 

ROKI ZA ODDAJO VLOGE 7.4.,7.5.,8.6.,7.7.,7.09.,7.10. 2015 15.4.,15.5.,15.6.,15.7.,15.09.,15.10. 2015 

SKUPAJ RAZPISANA 

SREDSTVA 

48.000.000 EUR 

- 36.000.000 EUR za MSP5+ podjetja 

- 12.000.000 EUR za mlada podjetja 

37.100.000 EUR 

- 27.606.430 EUR za MSP5+ podjetja 

- 9.493.570 EUR za MLADA podjetja 

OBLIKA FINANCIRANJA 

 Kredit s subvencijo obrestne mere 

se odobri za upravičene stroške  nastale: 

od 1.1.2015 do 31.12.2015 

 kredit s subvencijo obrestne mere 

se odobri za upravičene stroške nastale: 

od  1.1.2015 do 31.12.2015 

          

OBRESTNA MERA 6 MESEČNI EURIBOR + 0,95% 6 MESEČNI EURIBOR + 0% 

DOBA IN VIŠINA 

FINANCIRANJA 

do 3 let do 200.000 EUR 

do 10 let do 1.250.000 EUR 

do 3 let do 200.000 EUR 

do 7 let do 937. 000 EUR 

MORATORIJ 24 mesecev 24 mesecev 

PREJEMNIKI FINANCIRANJA 
na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in 

srednje velika podjetja s klasičnimi projekti 

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in 

srednje velika podjetja s tehnološko 

inovativnimi projekti 

NAMEN FINANCIRANJA 

Namen produkta je spodbujanje podjetij za 

izvedbo projektov, ki omogočajo 

konkurenčno uveljavljanje na trgu, 

izboljšanje tržnega položaja ter širitev 

dejavnosti in izboljšanje  financiranja 

obratnih sredstev v težjih gospodarskih 

razmerah.  

Namen produkta je spodbujanje podjetij za 

izvedbo projektov, ki omogočajo 

konkurenčno  uveljavljanje na trgu, 

izboljšanje tržnega položaja, širitev 

dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških 

rešitev v podjetju.  

 

 
Prav tako je Slovenski podjetniški sklad v Uradnem listu RS, št. 17/2015, z dne 13.03.2015, objavil še 
javni razpis in novoustanovljenim podjetjem (ciljni skupini P2A) ponudil nepovratna sredstva do višine 
12.000 EUR. 
 

Tabela: Splošne informacije o Spodbudah za zagon inovativnih podjetij za razpis P2A  
 P2A 
OBJAVA RAZPISA 13.03.2015 

PRIJAVA NA TEKMOVANJE 

START UP SLOVENIJA 
20.03.2015 

ROK ZA ODDAJO VLOGE 21.4.2015 

SKUPAJ RAZPISANA 

SREDSTVA 
480.000 EUR 

VIŠINA FINANCIRANJA NA 

PODJETJE 
do 12.000 EUR / podjetje 

OBLIKA FINANCIRANJA 

 100% subvencija 

Se odobri za upravičene stroške       

nastale: 

od 1.9.2014 do 30.9.2015 

PREJEMNIKI FINANCIRANJA 

Na razpis se lahko prijavijo start up podjetja, 

ki so se registrirala med 1.1.2014 in 

28.2.2015 

POGOJI ZA KANDIDATURO 

NA JAVNEM RAZPISU 

Udeležba v okviru pred selekcijskega 

postopka tekmovanja Start:up Slovenija 

2015, kjer lahko podjetje pridobi v okviru 

DEMO dneva 40 točk za potrebe tega razpisa 

/ 

SPS »DVOJČEK« 
Ciljna skupina P2A in P2B je poleg finančnih sredstev deležna tudi vsebinske podpore v 

obliki različnih mentorskih programov in usposabljanj. 

 

Vse podrobnejše informacije o razpisu najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada 
oziroma na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/odprti-razpisi.html . 
 
Kontakti za dodatne informacije: 02) 234 12 53, (02) 324 12 72 ali preko e-maila: 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 
 
 

http://www.podjetniskisklad.si/odprti-razpisi.html
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EKO SKLAD – RAZPISI 2015 

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nas je obvestila, da veliko članov že težko pričakuje letošnji 
razpis EKO sklada za nepovratna sredstva. Po zadnjih informacijah bo razpis objavljen v drugi 
polovici aprila 2015. 
V kolikor še niste seznanjeni, vas obveščamo, da je EKO sklad že februarja objavil letošnje 
Tehnične kriterije, ki jih bodo morale posamezne naložbe za nepovratne finančne 
spodbude v letu 2015 izpolnjevati glede na posamezni ukrep. 
 
Na podlagi navedenih kriterije se lahko že začnete pripravljati na izvedbo ukrepov, zato vam 
pošiljamo link, kjer si jih lahko preberete: 
 
Tehnični kriteriji z dne 18. 2. 2015 
 
Popravek tehničnih kriterijev z dne 9. 3. 2015 
 
Ko bo objavljen razpis, vas bomo v dogovoru z EKO skladom obveščali o izvedbi informativnih 
predavanj o izvedbi razpisanih ukrepov. 
 

 

 

PROMOCIJA STIKOV IN SREČANJ MED SREDNJIMI IN MALIMI PODJETJI 

V ČASU SVETOVNE RAZSTAVE EXPO MILANO 2015 

 

S strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije smo prejeli obvestilo za možnost vpisa v platformo 
EXPO BUSINESS MATCHING, katere cilj je promocija stikov in srečanj med srednjimi in malimi 
podjetji v času svetovne razstave EXPO Milano 2015.  
 
Platforma je namenjena italijanskim in tujim podjetjem za iskanje partnerjev in vzpostavljanje 
novih poslovnih stikov ter deluje v 6 različnih jezikih (italijanščini, angleščini, francoščini, španščini, 
ruščini, kitajščini). Na osnovi podatkov in navedenih zahtev, sistem poišče primerne partnerje in 
oblikuje razpored sestankov za osebno ali virtualno srečanje. 
 
Zainteresirani člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije lahko posredujejo svoj interes in 
podatke za vpis v platformo (kontaktna oseba + elektronski naslov) na elektronski naslov 
gregor.primc@ozs.si ali edina.zejnic@ozs.si.    
 
Vpis podjetja v platformo je brezplačen, vpišejo se lahko vsa podjetja iz vseh sektorjev. Srečanje 
z italijanskimi podjetji je brezplačno, za srečanje z ostalimi tujimi podjetji se plača pristojbina 150 
EUR. V primeru neudeležbe na srečanju se plača kazen v višini 250 EUR .  
 
Dodatne informacije:  
Gregor Primc, E: gregor.primc@ozs.si, tel: 01 58 30 557 
Edina Zejnić, E: edina.zejnic@ozs.si, tel: 01 58 30 586 
 
 

PROMOCIJA ČLANOV OOZŠ NA FACEBOOK PROFILU OOZŠ 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška ima svoj Facebook profil, o čemer smo vas 
že obvestili s posebno elektronsko pošto dne 13.02.2015.  Na njem lahko člani brezplačno 
predstavite oz. promovirate svojo obrtno dejavnost, storitve, izdelke oz. kapacitete.  
Pošljite nam sliko v digitalni obliki in krajši tekst vaše predstavitve oz. promocije na naš elektronski 
naslov gregor.epih@ozs.si. 

http://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=13
http://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=15
mailto:gregor.primc@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
mailto:gregor.primc@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
mailto:gregor.epih@ozs.si
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Link do našega Facebook profila najdete tukaj: https://www.facebook.com/pages/OOZ-Ljubljana-
%C5%A0i%C5%A1ka/1408793526087482?ref=hl . 
 
 
 

 

BREZPLAČEN POSVET ZA ČLANE NA TEMO DELOVNIH RAZMERIJ 

         
Glede na vsakoletno veliko zanimanje bomo tudi v letu 2015 izvedli brezplačni posvet za člane na 
temo delovnih razmerij v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ 
(ZDOPS) s predavateljem g. Tomažem Bernikom. 
 
Vsebina posveta: 

› Značilnosti delovnega razmerja 

› Pogodba o zaposlitvi 

› Obveznosti in pravice 

› Načini prenehanja pogodb o zaposlitvi 

› Vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

› Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
 
Datum in ura posveta: četrtek, 23.04.2015, s pričetkom ob 15.00 uri (do predvidoma 18.00 
ure). 
 
Prijave sprejemamo na e-pošto:  gregor.epih@ozs.si ali po tel na št. 01/512-54-16 ali 041/923-
517, do 13.04.2015 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 
 
 

 

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

 

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

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

 
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 .  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/OOZ-Ljubljana-%C5%A0i%C5%A1ka/1408793526087482?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/OOZ-Ljubljana-%C5%A0i%C5%A1ka/1408793526087482?ref=hl
mailto:gregor.epih@ozs.si
mailto:gregor.epih@ozs.si
http://www.ooz-ljsiska.si/ceniki
http://www.ooz-ljsiska.si/ceniki
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
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Lep pozdrav ! 
 

 

Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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