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

Število ur v mesecu JULIJU 2014: 184 ur = 23 delovnih dni

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - julij 2014
Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****

MP**

Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

783,66

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO
nižja od 60 % od 1.523,18 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Do vključno
9.403,92**

Prehodni davčni
podračun

Referenca

15,50%
8,85%
SI56
011008882000003

Skupaj prispevki za PIZ

SI19 DŠ44008

3,5
PP***
5.331,13

913,91
121,47

826,33

69,35

471,81

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

122,91

717,03

0,78

5,33

0,78

5,33

1,56

10,66

1,10

7,46

0,47

3,20

1,57

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,13

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

316,86

2.036,49

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

SI56
011008883000073
0,10%
0,10%
SI56
011008881000030

Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI19 DŠ45004

SI56
011008881000030

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
** Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki
znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. Člena ZPIZ-2)
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega
dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne
osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je stopil v zavarovanje po
1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za leto 2013, preračunane na mesec
(razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) – v tem primeru plača prispevke od
zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

Zavezanec plača prispevke do 18.8.2014, v enakem roku mora davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ, ki ga odda preko
sistema eDavki !!!
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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
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
31,85 0110 0888 2000 003
32,36 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
19 DŠ-45004

OPOMBA: TA PAVŠAL ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE NE VELJA ZA TISTE S.P., KI
STE ZAVAROVANI POD ZAVAROVALNO PODLAGO 103
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za
mesec julij 2014 113,24 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete v vsaki
številki Svetovalca revije Obrtnik),
Za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi je
najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost najnižja bruto pokojninska osnova,
ki znaša za mesec julij 2014: 841,98 EUR
Zavarovanci z zav. podl. 040 plačujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojninske
osnove tudi v letu 2014-vse dokler jim ne bo nova zavarovalna osnova določena na podlagi
dobička 2013 (na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in obračunov davčnega odtegljaja
za leto 2013). Zavezanec plača prispevke do 18.8.2014; v enakem roku mora davčnemu
organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po
sistemu eDavki.
Več
informacij
najdete
na
sledeči
povezavi-pojasnilo
DURS:
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/
dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/ .
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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 več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti
+ 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na
delu (od 01.08.2008 dalje)
Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.
3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene):
po KP za obrt
in podjetništvo
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =
17,00 EUR
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =
8,50 EUR
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =
6,20 EUR

neobdavčeno
po Uredbi
do 21,39 EUR
do 10,68 EUR
do 7,45 EUR

4. Kilometrina:
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od
01.08.2008 dalje. Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS,
št. 76/08) se od 01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo.
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in prenočišče organizira delodajalec) oz. 4,49
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca).

B: ZAPOSLENI
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2014) = 789,15 EUR
7. Najnižje osnovne bruto plače - julij 2014 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

586,92 EUR
610,17 EUR
641,65 EUR
656,37 EUR

V.tarifni razred: 695,97 EUR
VI.tarifni razred: 797,83 EUR
VII.tarifni razred: 933,63 EUR
VIII.Tarifni razred:1.046,79 EUR

POZOR !
Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času.
Opomba: V skladu z Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 789,15
EUR.
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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 predpretekli mesec:
(maj 2014) = 1.531,66 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2014):
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka:
če znaša mesečni bruto
dohodek iz delovnega razmerja
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,22
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca.
12. Posebne olajšave ZA LETO 2014:
MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV:
- za prvega vzdrževanega otroka
203,08 EUR
- za drugega vzdrževanega otroka
220,77 EUR
- za tretjega vzdrževanega otroka
368,21 EUR
- za četrtega vzdrževanega otroka
515,65 EUR
- za petega vzdrževanega otroka
663,09 EUR
- za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke
se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino
olajšave za predhodno vzdrževanega otroka
- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
735,83 EUR
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 EUR
člana
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 =
1.072,16 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 izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 %
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in
dohodnino.
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

668,44
1.580,02
5.908,93

668,44
1.580,02
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

106,95
353,08
2.127,93

16 %
+ 27 %
+ 41 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.580,02
nad 5.908,93

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

INFORMACIJA ZA AVTOSERVISERJE
- Sejem Avtomechanika Frankfurt – pojdite z nami
Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, organizira ogled največjega
sejma za avtomobilsko industrijo v Evropi; obeta se najcelovitejša ponudba in pregled
dogajanja v avtoservisiranju.
Sejem traja od 16. – 20. 9. 2014 in je organiziran vsaki dve leti. Na sejmu bodo razstavljali vodilni
proizvajalci in dobavitelji sestavnih delov in opreme za vozila, servisne delavnice, avtopralnice,
bencinske servise, ponuja pa tudi celovit pregled izdelkov in storitev s področja IT (tudi
avtodiagnostika), dodatkov za vozila in tuning. Sejem, ki je tako velik in obsežen, da ga v 2 dneh
komaj pregledate !!! Zato vam sejem Automechanika ponuja edinstveno paleto izdelkov s področja
vašega dela!
Več informacij in prijavnico najdete na spletni povezavi:

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcij
e/Podrobnostnovice/tabid/1451/ArticleId/3201/Default.aspx .
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INFORMACIJA ZA GOSTINCE
- Preverite, ali so vaši kozarci tudi meroslovno ustrezni
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je 01.08.2014 na Urad za meroslovje, ki deluje
v okviru MGRT, naslovila protestno pismo zoper nadzor inšpektorjev. Ti namreč v zadnjih
dneh poostreno preverjajo meroslovno ustreznost gostinskih posod. Gostinci, združeni v
sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS, menijo, da je v teh kriznih časih, ko gostincem
posel upada, tovrsten nadzor povsem neprimeren. Globe za ugotovljene nepravilnosti tudi
do 417 evrov!
Informacija glede poteka nadzora:
Gostinec mora pijačo postreči v meroslovno ustreznih in označenih kozarcih v primeru, da pijačo
prodaja po količini, ki jo natoči v kozarec, npr. pri prodaji točenega piva, odprtih sokov, odprtih
vinih, žganih pijačah in podobno. Pijača, ki jo gostinec prodaja na takšen način, mora biti
napolnjena do merilne črtice, označene na kozarcu. V primerih, ko gostinec ne postreže pijače v
kozarcu, s katerim to pijačo tudi izmeri (npr. pri strežbi različnih žganih pijač ali nekaterih vin) in
količino pijače izmeri v enem, postreže pa v drugem, običajno večjem ali dekorativnem kozarcu,
lahko uporabi t.i. prenosni kozarec. To pomeni, da pijačo najprej izmeri v meroslovno ustreznem
kozarcu in jo potem prelije v kozarec, v katerem pijačo postreže. Avtomatski točilni aparati, ki jih
nekateri gostinci uporabljajo pri merjenju iztočene žgane pijače, niso v skladu z meroslovnimi
predpisi in se pri merjenju točenega žganja ne smejo uporabljati. V tem primeru je treba pijačo
izmeriti le z meroslovno ustreznim kozarcem, opozarjajo inšpektorji. Meroslovno ustrezno
označeni morajo biti tudi plastični kozarci, ki jih gostinci uporabljajo na različnih prireditvah na
odprtem. Če se pijača prodaja v originalno zaprti embalaži (steklenici, plastenki), ni potrebno, da
je kozarec meroslovno ustrezen, saj je cena pijače določena za vnaprej predpakirano pijačo v
zaprti embalaži, na katero gostinec nima vpliva. Na uradu za meroslovje so v tem mesecu že
začeli z nadzorom gostinskih lokalov, pri katerih preverjajo, ali gostinci uporabljajo meroslovno
ustrezne kozarce, ko točijo pijačo po količini. Že pri prvih nadzorih inšpektorji ugotavljajo, da
večina gostincev ne ve, kateri kozarci so meroslovno ustrezni in pravilno označeni ter kateri ne,
saj večina med njimi verjame, da je že sama prisotnost merilne črtice na kozarcu dovolj, da ga
lahko uporabljajo kot merilnega.
V prvi fazi nadzornih pregledov bodo inšpektorji gostince v primeru uporabe neustreznih kozarcev
samo opozarjali, v primeru, da ugotovljene nepravilnosti ne bodo odpravili v predpisanem roku, pa
bodo posegli tudi po ostrejših ukrepih, saj je za takšen prekršek predpisana globa v višini 417
evrov za pravno osebo in 208 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.
Za dodatna pojasnila in informacijo pokličite sekretarko sekcije ga. Vlasto Markoja na tel: 01/5830571, e-pošta: vlasta.markoja@ozs.si.

INFORMACIJE ZA PREVOZNIKE
1. Sekcija za promet pri OZS nas je obvestila, da so pristopili k spremenjenemu načinu
obveščanja prevoznikov.
Preko spletne strani sekcije boste lahko opravili informativne izračune cene prevozov
(http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Informativnecenenor
mativi.aspx),
našli
koristne
informacije
(http://www.ozs.si/Za%C4%8
Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcija zapromet/Informacije.aspx) ter aktualne-uporabne novice
(http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije.asp
x) .
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Na strani aktualnih novic že najdete uporabne novice oz. odgovore na vprašanja, katera
jim jih dnevno zastavljajo prevozniki. Pridobivanje informacij preko spletne strani vam bo
omogočalo, da boste imeli dostop do pomembnih informacij 24 ur dnevno. Glede na
aktualna dogajanja, vas še posebej opozarjajo na novici z naslovom: »Ravnanja voznikov
glede digitalnih kartic« ter »Redni tedenski počitek voznika«. Dostop do pomembnih
informacij bo omogočen samo članom OZS in sicer z vstopnim geslom, ki ga občasno
dobite natisnjenega na računu za plačilo članarine (ob prijavi v sistem priporočamo, da
izberete opcijo »shrani geslo« - na tak način vam ob ponovnem vstopu ne bo potrebno
ponovno vpisovati gesla).
Naj opozorimo še na celovito informacijo, ki se nanaša na vodenje evidence delovnega
časa oseb, ki opravljajo mobilno dejavnost. Vodenje evidence je zavezujoče za vse osebe,
ki opravljajo mobilno dejavnost, ne glede na to ali opravljajo komercialno vrsto prevoza ali
prevoze
za
lastne
potrebe
(informacija
se
nahaja
na
spletni
strani:
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/
Informacije/Evidencadelovnega%C4%8Dasa.aspx ).
2. Sekcija za promet pri OZS, v sodelovanju z revijo kamion&BUS organizira strokovno
konferenco, ki bo v petek 5.9.2014 v hotelu Mons.
Na konferenci bo govora o novostih s področja tehnike, prometne varnosti in zakonodaje,
ekonomike. Po predstavitvi proizvajalcev vozil in opreme bo druženje - after party
"Veselica".
Več
informacij
najdete
na
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije/Podr
obnostnovice/tabid/1567/ArticleId/3209/Default.aspx .

VDOR IN ZLORABA ELEKTRONSKE POŠTE S KRAJO IDENTITETE
S strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije smo prejeli sledeče obvestilo:
Imamo primer našega člana, kateremu so »vdrli« v njegovo elektronsko pošto, prevzeli njegov enaslov, njegovo identiteto in v njegovem imenu (seveda brez njegovega privoljenja) na vse
mogoče naslove pošiljali pošto, da se obrača na naslovnike, ker potrebuje denar. Zaradi tega je
naš član moral spremeniti elektronski naslov in še marsikaj za odpravo posledic teh nevšečnosti.
Ob tem smo mu svetovali, da takoj zadevo prijavi tudi policiji.
Glede tega smo tudi takoj kontaktirali ARNES SI-CERT (ki vodi spletni portal varninainternetu.si in
zbira in osvešča o spletnih prevarah. O njih in pogostih spletnih prevarah je prispevek tudi v
zadnjem OBRTNIKu), ki nam je posredoval naslednji odgovor:
»V zadnjem času smo prejeli ogromno takih prijav. V večini primerov se je izkazalo, da so
napadalci ne samo zamenjali geslo, ampak tudi elektronski račun v celoti izbrisali. Bolj podrobno
smo napad opisali na našem portalu https://www.varninainternetu.si/2014/na-pomoc-ukradli-somi-prtljago/ Vsem žrtvam svetujemo, da nemudoma in brez odlašanja poskušajo pridobiti dostop
do el. računa, in sicer prek povezave za ponastavitev gesla, npr. za Gmail prek povezave
https://www.google.com/accounts/recovery. Če uporabniki hitro ukrepajo, si lahko tudi povrnejo
dostop. Kakršnokoli odlašanje pomeni zmanjšanje možnosti za povrnitev dostopa! Če uporabniki
po povrnitvi dostopa ugotovijo, da so jim napadalci izbrisali vso elektronsko pošto, lahko
zadevo prek obrazca na https://support.google.com/mail/contact/bugs prijavijo na Google, kjer jim
bodo poskušali povrniti sporočila. Vendar pa povrnitev sporočil ni zagotovljena. Seveda pa žrtvam
priporočamo, da kaznivo dejanje vdora v el. predal in krajo identitete čimprej prijavijo tudi na
policiji, za tehnično pomoč, navodila ali dodatno razlago pa se vedno lahko obrnejo na našo
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prijavno točko info@varninainternetu.si. Preventivno pa vsem uporabnikom svetujemo, da si na
poštnem računu nastavijo t.i. 2-faktorsko avtentikacijo. To pomeni, da če se prijavljate iz neke
nove naprave, vam ponudnik na mobilni telefon pošlje dodatno, enkratno geslo. To bistveno
zmanjša možnost zlorabe, saj tudi če napadalec ukrade vaše geslo, se ne bo mogel prijaviti v vaš
račun. Navodila za nastavitev 2-faktorkske avtentikacije za Google račun so na
http://www.google.com/2step
https://www.varninainternetu.si/2012/gmail-dvofaktorska-avtentikacija/ .

NOVO NAVODILO ZZZS GLEDE ZADRŽANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV
ZA NEPLAČNIKE PRISPEVKOV
Na spletnih straneh ZZZS je bilo objavljeno novo oziroma posodobljeno e-gradivo za izvajanje 78.
a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga najdete na povezavi:
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/6BEE8019A6CB0044C1257D09002A0C7B .
V navedenem gradivu je določen obseg pravic zavezancev (opomba: med njih spadajo tudi s.p. in
družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo itd.) v času neplačevanja
prispevkov ter kaj se šteje kot dolg zavezanca. Zavezanec je dolžnik, če je njegov dolg večji od 50
EUR.

POSREDOVANJE
INTERESA
ZA
SKUPINSKO
MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETU 2015

UDELEŽBO

NA

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije nam je posredovala sledeče obvestilo:
Obveščamo vas, da je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma – SPIRIT Slovenija objavila vabilo za posredovanje
interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.
Zato vabimo vsa podjetja, zbornice, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna
gospodarska združenja, da nam sporočijo svoj interes oz. interes svojih članov za skupinsko
udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.
V pomoč pri odločanju vam prilagamo bazo svetovnih sejmov, ki jo lahko najdete na portalu
Izvozno okno oz. na spletnem naslovu:
http://www.izvoznookno.si/Izvozni_imenik/Sejmi/Vsi.aspx?id_menu=1314.
Izražen interes bo podlaga za pripravo programa za skupinske predstavitve slovenskega
gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2015.
Vaše podpisane in ožigosane predloge nam posredujte do petka, 12. septembra 2014, na
elektronski naslov: edina.zejnic@ozs.si ali po faksu 01/50-59-270.

JAVNI RAZPIS JAVNEGA SKLADA RS ZA PODJETNIŠTVO
V Uradnem listu RS, št. 58/2014, z dne 01.08.2014 je bil objavljen Javni razpis: Semenski kapital
– lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR (SK200 2014).
Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na povezavi:
http://www.podjetniskisklad.si/91/2014/sk200-2014-–-semenski-kapital---lastniski-vstop-za-rastinovativnih-podjetij-v-visini-200000-eur--1-2.html.
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NOVELA ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
V Uradnem listu RS, št. 53/2014, z dne 15.7.2014, je bila objavljena Novela Zakona o izvršbi in
zavarovanju
(link:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=118413#!/Zakon-o-spremembah-indopolnitvah-Zakona-o-izvrsbi-in-zavarovanju-%28ZIZ-J%29 ), ki je začela veljati 30.07.2014.
Več informacij o novostih, ki jih prinaša navedena uredba najdete na povezavi:
http://www.ozs.si/Ponudba/Novice/Svetovalnicenter/Podrobnostnovice/tabid/1496/ArticleId/3212/D
efault.aspx.
Ministrstvo za pravosodje je objavilo tolmačenje izvajanja določbe o omejitvi izvršbe na plačo, ki
se nahaja na povezavi:
http://www.mp.gov.si/nc/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/6878/ .

UREDBA O FINANČNIH ZAVAROVANJIH PRI JAVNEM NAROČANJU
Ga. Sabina Rupert, univ. dipl. pravnica iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, nam je
posredovala sledeče obvestilo:
Dne 12.7.2014 bo stopila v veljavo Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju,
objavljena v Uradnem listu RS, št. 48/2014.
Vsebina te Vladne uredbe je objavljena na linku:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142026
S to uredbo so javni naročniki postali zavezani upoštevati dosedanja zgolj priporočila Ministra za
finance in Vlade Republike Slovenije glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je ves čas (tudi preko ZAHTEV SLOVENSKE OBRTI)
opozarjala Vlado in pristojno Ministrstvo za finance, da poostrene razmere v finančnem sektorju
zaradi visokih stroškov in pogojev za izdajo finančnih zavarovanj slabijo konkurenčnost pri javnem
naročanju, kar neposredno vpliva na gospodarnost naročanja. Obstoječa praksa javnih naročnikov
je žal takšna, da naročniki od ponudnikov iščejo nesorazmerne finančna zavarovanja za
zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ali odprave napak v
garancijskem roku, ki ni v povezavi s predmetom oz. zahtevnostjo izvedbe predmeta javnega
naročila.
Posledično sta sicer Minister za finance in Vlada že pred časom sprejela priporočila o tem, kakšna
finančna zavarovanja in v kakšnem obsegu naj javni naročniki zahtevajo od ponudnikov. Vendar
pa so bila ta priporočila za javne naročnike pravno nezavezujoča in posledično s strani velikega
dela javnih naročnikov »prezrta«, na kar je OZS pristojno ministrstvo tudi ves čas opozarjala.
Z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju in Zakona o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, ki so začele veljati 16. 4. 2014,
je bila zato določena pravna podlaga za sprejetje podzakonskega akta Vlade Republike Slovenije,
s katerim lahko ta natančneje uredi finančna zavarovanja pri javnem naročanju.
S predmetno Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju se tako pravno zavezujoče za
javne naročnike določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahtevajo naročniki
pri oddaji javnih naročil, primerna višina in trajanje zavarovanj ter druge zahteve glede zavarovanj
tveganj pri javnem naročanju, ki jih morajo upoštevati naročniki. Pri tem pa je izdajatelj te Uredbe
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še vedno »ohranil« fleksibilnost, ker naj bi bilo po njegovih pojasnilih: »potrebno pri presoji potreb
po zavarovanju tveganj, povezanih z javnim naročanjem, upoštevati okoliščine posameznega
javnega naročanja, morebitne zahteve pa opredeliti preudarno in sorazmerno glede na predmet
naročanja ter upoštevati, da zahteve glede finančnih zavarovanj podražijo javna naročila.
S to Uredbo je torej javnim naročnikom še omogočena določena fleksibilnost pri predpisovanja
finančnih zavarovanj. Kaj pa bo ta fleksibilnost pomenila v praksi oz. kako široko si jo bodo javni
naročniki tolmačili in jo izkoristili v praksi, pa bomo videli. Vsekakor se priporočamo, da nam sproti
sporočate vaše izkušnje s terena, da bomo lahko ustrezno odreagirali.

VPIS NA MOJSTRSKI IZPIT
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi k vpisu na mojstrski izpit za enega od 52 mojstrskih
nazivov. Vpis je možen skozi celo leto.
Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za
podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster«
poudari odličnost izdelkov ali storitev, poleg tega prinaša še številne druge prednosti.
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster?
• ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo,
• ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah,
• ker boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali dijake,
• ker boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti,
• ker boste lahko odgovorni vodja posameznih del na objektu (poklici, vezani na Zakon o
graditvi objektov),
• ker boste lahko uporabljali blagovno znamko MOJSTER, ki predstavlja znak kakovosti
obrtnih izdelkov in storitev.
Za več informacij lahko pokličete na OZS ga. Jasmino Vučajnk, tel. 01 58 605 47 ali ga. Suzano
Kljun, telefon 01 58 305 74.

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 angleščine po različnih
stopnjah (A2, B1, C1) in tečaji nemščine 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.
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Cena 30-urnega tečaja za skupine z 8 tečajniki in več znaša 85 EUR/osebo, za manjše
skupine z 6 oziroma 7 tečajniki pa znaša cena 100 EUR/osebo. Za člane OOZŠ, ki imate
poravnane članske obveznosti, bo OOZŠ delno - 50 %, sofinancirala navedeno
izobraževanje, tako da boste plačali polovični znesek tečaja. Sofinanciranje tečaja velja za
prijavljenega člana - samostojnega podjetnika oziroma v družbi za 1 osebo, ki jo prijavi
družba (zakoniti zastopnik ali lastnik družbe).
Prijave zbiramo do vključno petka, 12.09.2014. Prijavnica se nahaja na 12. strani mesečne
pošte.

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 epošti na gregor.epih@ozs.si.

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

poletnih in

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.
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Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/ceniki . Slike počitniških kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi:
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete .

Lep pozdrav !

Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

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

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

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:_______________________________________
V primeru premajhnega števila prijav si
pridržujemo pravico odpovedi tečaja
Podpis: _______________________________________

