
                                                                                                11/2013  
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                         

                                                                MESEČNI INFORMATOR 
 
Uspeh ni ključ do sreče. 
Sreča je ključ do uspeha. 
Če imate radi svoje delo boste 
uspešni. (Albert Schweitzer)     
 
 
 
 
                                                                                                                                           
     NOVEMBER                                                                              ČLANI 1516  
          2013          
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

 
 
 

Ljubljana, 02.12.2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                11/2013 

 

KAZALO 
 
           INFORMATIVNI PODATKI 
              
Podatki o zavarovalnih osnovah in plačah ter drugih prejemkih iz delovnega razmerja 1 
Prispevek za usklajevanje in izvajanje Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo 5 
            
           INFORMACIJE ZA ČLANE 
            

Informacija za gostince – odgovori na pogosta vprašanja gostincev 6 
Informacija za cvetličarje – opozorilni piktogrami za sveče 6 
Informacija za lesarje – vabilo na prednovoletno družabno srečanje 6 
___ 
           ZAKONODAJA 

  
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OOZŠ 7 
PRAVILNIK O DOLO ČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE 7 
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARST VU IN  
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 7 
SPREMEMBE PRI PREDLAGANJU REK OBRAZCEV 7 
NOV ZAKON O ŠTIPENDIRANJU 7 
  
           NE POZABITE / NE PREZRITE 

 
SREČANJA ŠIŠENSKIH OBRTNIKOV S PREDSTAVNIKI OZS IN OOZŠ  8 
Javni razpis podjetja E 3 d.o.o. 9 
Javni razpis podjetja GEN-I d.o.o. 9 
Javni razpis Javne agencije SPIRIT Slovenija 9 
Poslovno srečanje s področja energetsko učinkovitih gradenj in biomase v Gradcu 10 
OPRAVLJANJE STORITEV NA HRVAŠKEM – NOVA NAVODILA 10  
RAČUNOVODSKE STORITVE OOZŠ ZA ČLANE 10 

 
 
IZOBRAŽEVANJE 
 

SEMINAR: Kako v praksi izvedemo delitve, združitve kapitalskih družb d.o.o., 
vse o prodaji kapitalske družbe d.o.o in likvidacij i po skrajšanem postopku, 
preoblikovanje d.n.o. v d.o.o.- ra čunovodski in dav čni vidik 11 
TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ – zbiramo prijave za nov začetni te čaj nemš čine  
(ZELO UGODNE CENE ZA ČLANE) 11 

 
 

TURIZEM IN REKREACIJA 

 
Koriščenje počitniških kapacitet OOZŠ 12 
  
MALI O   OGLASI 

 
Brezplačni mali oglasi naših članov 13 
  



                                                                                                                                                11/2013 

 

                                                                                                      1 
 

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

Število ur v mesecu NOVEMBRU 2013: 168 ur: 20 delovnih dni (160 ur) + 1  dan praznik (8 ur)                                                  NOVEMBER 2013 
 
A: ZASEBNIK 

Ne pozabite na oddajo obrazca : Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike do 15. v mesecu za pretekli mesec elektronsko preko sistema eDavki.            
                                                                                                                                                                                                                                 

Povpre čna plača (PP)  
za predpretekli mesec  
(september 2013) = 
1.495,28 EUR 
 
 
 
 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - za november 2013 

Dosežena osnova v EUR za leto 2012  
Do vključno 

9.156,72* 

Nad 9.156,72* 
do vključno 

18.305,64** 

Nad 18.305,64 
do vključno 
27.458,46 

Nad 27.458,46 
do vključno 
36.611,28 

Nad 
36.611,28 do 

vključno 
45.764,10 

Nad 
45.764,10 do 

vključno 
54.916,92 

Nad 
54.916,92 do 

vključno 
64.069,74 

Nad 
64.069,74 

Bruto zavarovalna osnova v EUR 

minimalna 

plača 
60 % PP 90 % PP 120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP 

783,66 897,17 1.345,75 1.794,34 2.242,92 2.691,50 3.140,09 3.588,67 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 139,06 208,59 278,12 347,65 417,18 486,71 556,24 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 79,40 119,10 158,80 198,50 238,20 277,90 317,60 

Skupaj prispevki za PIZ 24,35% 190,82 218,46 327,69 436,92 546,15 655,38 764,61 873,84 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 49,84 57,06 85,59 114,12 142,65 171,18 199,71 228,24 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 51,41 58,85 88,28 117,71 147,14 176,56 205,99 235,42 

Prisp. za poškodbe pri delu  0,53% 4,15 4,76 7,13 9,51 11,89 14,26 16,64 19,02 

Skupaj prispevki za ZZ 13,45% 105,40 120,67 181,00 241,34 301,68 362,00 422,34 482,68 

Prisp. zavarovanca za starš. varstvo 0,10% 0,78 0,90 1,35 1,79 2,24 2,69 3,14 3,59 

Prisp. delodajalca za starš. varstvo 0,10% 0,78 0,90 1,35 1,79 2,24 2,69 3,14 3,59 

Prisp. zavarovanca za zaposlovanje 0,14% 1,10 1,26 1,88 2,51 3,14 3,77 4,40 5,02 

Prisp. delodajalca za zaposlovanje 0,06% 0,47 0,54 0,81 1,08 1,35 1,61 1,88 2,15 

Skupaj drugi prispevki 0,40% 3,13 3,60 5,39 7,17 8,97 10,76 12,56 14,35 

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 299,35 342,73 514,08 685,43 856,80 1.028,14 1.199,51 1.370,87 
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PLAČEVANJE ČLANARINE V LETU 2013:  Vsi člani boste tudi v letu 2013 mesečno  s strani 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejeli račun za plačilo članarine skupaj s plačilnim 
nalogom, ki zapade v pla čilo do 15. v mesecu za pretekli mesec .  
Opomba: V primeru, da podatki na prejetem računu niso pravilni, se prosimo zglasite na vaši 
območni obrtno-podjetniški zbornici, skupaj z ustreznimi dokumenti, iz katerih je razvidna nastala 
sprememba, saj je potrebno spremembo najprej urediti v obrtnem registru, iz katerega se črpajo 
podatki za račun. 
 
ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  
Vrsta prispevka:  osnova EUR vpla čilni ra čun sklic  
prispevek za PIZ pavšalni znesek 32,17 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 4,55 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 IN 104  
 
a) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 103 znaša za 
mesec NOVEMBER 2013 114,06 EUR (podrobnejšo obrazložitev te zavarovalne podlage najdete 
v vsaki številki Svetovalca revije Obrtnik),  
b) Prispevek za zdravstveno zavarovanje za zavezance pod zavarovalno podlago 104 znaša za 
mesec NOVEMBER 2013 105,40 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 NOVEMBER 2013: 848,07 EUR  
 
 
2. Prehrana:  
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu (od 
   01.08.2008 dalje)  
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali 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                                   
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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 2013) = 783,66 EUR  
 
7. Najnižje osnovne bruto  plače - NOVEMBER 2013 (Kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:   561,38 EUR  V.tarifni razred:   683,66 EUR 
II.tarifni razred:   583,62 EUR VI.tarifni razred:   783,72 EUR 
III.tarifni razred:  630,30 EUR VII.tarifni razred:    917,12 EUR 
IV.tarifni razred:  644,76 EUR VIII.Tarifni razred:1.028,28 EUR 

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na cele evre. To pomeni, da zgoraj navedeni zneski 
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 783,66 
EUR. 
 
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 pretekli mesec:  
      (september 2013)  = 1.495,28 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino  (za izplačila v letu 2013 ): 
       Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 
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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 2013:                               MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust:  
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2013 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2013 791,50 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.046,70 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 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 2013, 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 
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15. Nagrada za dijake in študente:  
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR  za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 
16. Prispevek za usklajevanje in izvajanje kolektiv ne pogodbe za obrt in podjetništvo – 
plačilo pri novembrski pla či 2013 v decembru 2013 
 
60. člen Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/08, 55/10, 100/11 in 
99/12) določa: »Stroške usklajevanja in izvajanja te kolektivne pogodbe pokrivajo delodajalci, ki 
zaposlujejo delavce v pavšalnem znesku 4,00 EUR na zaposlenega delavca letno. Sredstva 
delodajalci nakazujejo enkrat letno ob izpla čilu pla č za mesec november in to 2,00 EUR na 
račun Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 2,0 0 EUR na račun Združenja delodajalcev 
obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ.  
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Sloveni je (GIZ) nam je posredovalo slede če 
obvestilo glede pla čila prispevka za leto 2013: 
»60. čl. KPOP med drugim določa, da delodajalci enkrat letno ob izplačilu plač za mesec 
november  plačajo Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 2,00 EUR po zaposlenem 
delavcu za plačevanje stroškov usklajevanja in izvajanja KPOP. Ta prispevek so dolžni plačati vsi 
delodajalci, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost po Uredbi o določitvi obrtnih 
dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti in za druge delodajalce, ki so člani stranke KPOP.  
Zavedamo se, da je v teh hudih kriznih časih vsak evro pomemben, vendar verjamemo, da se 
zavedate pomembnosti svoje delodajalske organizacije ZDOPS in ker na ta način omogočate 
njeno delovanje, zastopanje VAŠIH interesov tako pri sklepanju kolektivnih pogodb, kakor tudi pri 
uveljavljanju vaših interesov pri sprejemanju zakonov in drugih predpisov, socialnih sporazumov, 
zastopanju pri mednarodnih organizacijah, kar je v teh težkih kriznih časih še toliko bolj 
pomembno, vas prosimo, da svoj letni prispevek v višini 2,00 EUR na zaposlenega delavca za 
leto 2013 nakažete po položnici, ki ste jo prejeli.  
V primeru, da položnice niste prejeli vas prosimo, da za določitev sklica navedete vašo davčno 
številko in nakazilo sredstev izvedete na TRR ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d., 
Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana in sicer 2,00 EUR na zaposlenega delavca (v mesecu novembru). 
Prosimo, da sredstva nakažete pri izplačilu plač za mesec november 2013.« 
 
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa zavezance poziva, da prispevek v višini 2,00 EUR na 
zaposlenega, nakažejo na TRR številka: 61000-3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana, 
Miklošičeva 5, ali na TRR številka: 03100-1001709303, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, s 
sklicno oznako: 20-13. 
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INFORMACIJA ZA GOSTINCE – odgovori na najpogostejša vprašanja  
 
S strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo bili 
obveščeni, da so na spletni strani sekcije www.ozs.si v rubriki »Najpogostejša vprašanja« objavili 
odgovore na najpogostejša vprašanja članov glede prijav dogodkov, varovanja ipd.. 
 
 

 
INFORMACIJA ZA CVETLIČARJE – OPOZORILNI PIKTOGRAMI ZA SVEČE 

 
S strani Sekcije cvetličarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so nas obvestili, da so 
pripravili opozorilne piktograme povzete od svečarske industrije, katere priporočajo, da se jih 
priloži k vsakemu adventnemu venčku, katerega del so tudi sveče in tudi k drugim izdelkom, kjer 
so uporabljene sveče. Pripravili so vam datoteko s piktogrami na listu formata A4, kar zadostuje 
za »opozorila« za 8 izdelkov. Več informacij in piktograme najdete na spletni strani sekcije 
www.florist.si oziroma na povezavi: http://www.florist.si/novica.aspx?id=401 . 
 
 

 
INFORMACIJA ZA LESARJE – Vabilo na prednovoletno družabno 

srečanje članov sekcije 
 

Spoštovani stanovski kolega/kolegica! 
 
Prav prisrčno vabljen na prednovoletno srečanje lesarjev Šiška, ki bo: 
 

v gostilni ŽIBERT, 
Tacenska cesta 118, Ljubljana-Brod 

v petek, 20.12.2013 
ob 19 uri 

 
Novoletni meni je 20EUR/osebo, pijača dodatno. 
 
Za veselo vzdušje bo tudi tokrat poskrbel Martin Bučan s harmoniko, vi pa z dobro voljo. 
 
Zaradi rezervacije prostora prosim, da svojo prisotnost potrdite do petka, 6.12.2013 na 
OOZ Šiška, tel: 01/512-54-16 ali GSM 041/923-517 ali e-mail: gregor.epih@ozs.si . 
 
 
Ljubljana, 26.11.2013   Predsednik sekcije lesnih strok pri OOZŠ: 
        Marko Kajzer 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OOZŠ 
 
V skladu s sklepom 13. redne seje Upravnega odbora OOZŠ, z dne 28.11.2013, se daje v javno 
razpravo spremembe in dopolnitve statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška 
(OOZŠ), ki so nastale na podlagi uskladitve s spremembami in dopolnitvami Obrtnega zakona.  
 
Javno razpravo se izvede tako, da je predlog sprememb in dopolnitev Statuta OOZŠ obešen na 
oglasni deski v poslovnem objektu OOZŠ na Pipanovi poti 30 v Ljubljani. Javna razprava traja od 
03.12.2013 do vklju čno 17.12.2013 . Pisne pripombe pošljite na naslov svoje območne obrtno-
podjetniške zbornice. 
 
 

PRAVILNIK O DOLOČANJU ZAVAROVALNE OSNOVE 
 
V Uradnem listu RS, št. 89/2013, je bil objavljen Pravilnik o določanju zavarovalne osnove. Več 
informacij o navedenem pravilniku bo objavljenih v decembrskem Svetovalcu revije Obrtnik. 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU 
 
V Uradnem listu RS, št. 91/2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.  Informacije o novostih, ki jih prinaša 
navedeni zakon najdete na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
www.zzzs.si v rubriki »NOVOSTI«. Več informacij o navedenem pravilniku bo objavljenih tudi v 
decembrskem Svetovalcu revije Obrtnik. 
 
 

SPREMEMBE PRI PREDLAGANJU REK OBRAZCEV 
 
V Uradnem listu RS, št. 85/2013, z dne 18.10.2013 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu. Več informacij o obveznostih, ki jih prinaša ta pravilnik s 1.11.2013 oziroma 
1.1.2014 najdete na spletni strani DURS www.durs.si v rubriki »IZPOSTAVLJAMO« oziroma na 
povezavi: http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/predlaganje_rek_obrazcev/ . 
Novosti, ki jih prinaša navedeni pravilnik bodo objavljene tudi v decembrskem Svetovalcu revije 
Obrtnik. 
 
 

NOV ZAKON O ŠTIPENDIRANJU 
 
V Uradnem listu RS, št. 56/2013, z dne 2.7.2013, je bil objavljen Zakon o štipendiranju, ki 
se začne uporabljati 1. januarja 2014.  
 
Glede sofinanciranih kadrovskih štipendij  nov zakon določa sledeče: 
• Javni Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ali RRA sofinancirata kadrovske 

štipendije delodajalcem, ki dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje - 
starostnega pogoja se pri upravičencih NE upošteva. 

• Kadrovska štipendija, ki jo delodajalec uveljavlja za sofinanciranje, ne sme biti nižja od 
državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, 
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ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (100 EUR za študenta in 50 EUR za 
dijaka). 

• Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % 
minimalne plače.  

• Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v politiki 
štipendiranja, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ 
v višini 40 % minimalne plače.  

• Delodajalec je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje kadrovske 
štipendije, po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi in mu omogočiti 
opravljanje enomesečne delovne prakse v vsakem šolskem oziroma študijskem letu. 

• Oba, delodajalec ali štipendist, lahko v prvem letu štipendijskega razmerja po preteku 
enomesečne delovne prakse odpovesta pogodbo o štipendiranju. V primeru, da je 
štipendist letnik, za katerega je prejemal štipendijo, uspešno končal in izpolnil pogoje 
za vpis v višji letnik, štipendist ni dolžan vrniti prejetega zneska štipendije delodajalcu, 
delodajalec pa ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja. 

• Sklad oziroma RRA  na svojih spletnih straneh objavita javni razpis z odprtim rokom za 
vložitev vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 
za naslednje šolsko ali študijsko leto do konca februarja.  

 
Več informacij o novostih navedenega zakona najdete na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma na povezavi: 
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/ . 
 
 
 

 
SREČANJA ŠIŠENSKIH OBRTNIKOV S PREDSTAVNIKI OZS IN OOZŠ 
 
Na pobudo naše krovne organizacije Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, smo dne 18.11.2013 
organizirali srečanje članov OOZŠ z navedenimi predstavniki. Člani so povedali svoje želje in 
pričakovanja glede boljših pogojev za opravljanje njihovih obrtnih dejavnosti. Predstavniki obrtno 
zborničnega sistema pa so razložili, kaj je že narejeno ter kaj naš sistem zahteva od vlade in 
državnih organov ter drugih organizacij. Predvsem pa je bil jasno povedano s katerimi dejanskimi 
zakonskimi spremembami je bilo doseženo, da niso pogoji poslovanja obrtnikov in podjetnikov še 
veliko slabši.  
 
Predstavnika vaše območne obrtno-podjetniške zbornice predsednik in sekretar zbornice sta tudi 
predstavila storitve, ki jih območna zbornica že nudi članom in storitve, ki jih pripravlja za članstvo. 
Podrobno so bili tudi predstavljeni partnerji kartice MOZAIK podjetnih in njihove ugodnosti - 
prihranki. 
 
Članom, ki so se udeležili tega srečanja je bilo jasno, da obrtniki potrebujejo predstavnika, ki 
zastopa njihove interese. To včasih bolj, včasih manj uspešno, že 45 let izvaja vaš obrtno-
zbornični sistem. Ta se bo še bolj racionaliziral in izvajal naloge, ki jih članstvo potrebuje. 
 
Vabimo vas na ponovno srečanje z navedeno vsebino, na katerem bo vsak član lahko povedal, 
kaj je doslej pogrešal pri naši obrtniški organizaciji.  
To srečanje članov OOZŠ s predstavniki OZS (udeležil se ga bo tudi namestnik generalnega 
sekretarja OZS g. Pavel Sedovnik ter drugi strokovni sodelavci) ter predstavniki OOZŠ 
(predsednik in sekretar) bo v ponedeljek, 9.12.2013 ob 17.00 uri v sejni sob i poslovnega 
objekta OOZŠ, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana.  
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Prosimo vas, da nam zaradi organizacije srečanja (v primeru velikega števila prijav bomo 
organizirali še dodatna srečanja), čimprej javite svoj interes za udeležbo na tem sre čanju na 
tel. 01/512-54-16, ali GSM: 041/923-517 ali po e-po šti na naslov gregor.epih@ozs.si . 
 
Vljudno vabljeni ! 
 
 

JAVNI RAZPIS PODJETJA E3 d.o.o. – nepovratne finančne spodbude za 

ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
 
V Uradnem listu RS, št. 92/2013, je bil objavljen Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne 
finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Predmet 
javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v 
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju RS. Več informacij in 
razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani www.e3.si oziroma na povezavi: 
http://www.e3.si/podjetje/podjetje-javni-razpisi/ . 
 
 

JAVNI RAZPIS PODJETJA GEN-I d.o.o. – nepovratne finančne spodbude 

za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in 

podjetnikih 
 
V Uradnem listu RS, št. 92/2013, je bil objavljen Javni razpis URE-GEN-I-2013-3 Nepovratne 
finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih. 
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove investicije pravnim osebam in 
podjetnikom, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju RS. Več 
informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani www.gen-i.si oziroma na povezavi:  
http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/404 .  
 
 

JAVNI RAZPIS JAVNE AGENCIJE SPIRIT SLOVENIJA – spodbujanje 

razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015  
 
Predmet javnega povabila  je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za 
sodelovanje v Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 
2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava posameznega razvojno raziskovalnega projekta 
vklju čuje izvajanje aktivnosti eksperimentalnega razvoja  z namenom ustvarjanja novih ali 
izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo 
oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s 
pridobivanjem  oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in trženja razvijajo nove, oziroma 
izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. 
Ciljne skupine:  
RNP 2013 je usmerjen k trem različnim ciljnim skupinam podjetij, z namenom okrepiti in javno 
predstaviti rezultate RR projektov v: 

• mikro in malih podjetjih, 
• srednje velikih podjetjih ter 
• velikih podjetjih. 

Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah 
ZGD-1 (podjetja, samostojni podjetniki) ali raziskovalno razvojna organizacija oziroma njihova 
enota, ki je registrirana za opravljanje raziskovalno razvojnih dejavnosti in se ukvarja z 
gospodarsko dejavnostjo. 
Predvidoma bo za projekte v mikro in malih podjetjih namenjenih 15 mio EUR, za projekte v 
srednje velikih podjetjih 7,5 mio EUR ter za projekte v velikih podjetjih 7,5 mio EUR. Skupna 
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vrednost programa RNP 2013 je 30 mio EUR (v ta znesek so zajeti tudi 4 mio EUR, glede na 
naslednji odstavek) 
Roki za prispetje prijav:  

• 16.12. 2013 do 10.00 ure  za obravnavo na prvem odpiranju, 
• 15.1. 2014 do 10.00 ure  za obravnavo na drugem odpiranju, 
• 14.2. 2014 do 10.00 ure  za obravnavo na tretjem odpiranju, 

 
Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na spletni strani Javne agencije Spirit: 
www.spiritslovenia.si, oziroma na povezavi: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-
SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijav-in-sodelovanje-v-
PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI.  
 
 

POSLOVNO SREČANJE S PODROČJA ENERGETSKO UČINKOVITIH 

GRADENJ IN BIOMASE V GRADCU 
         
Obveščamo vas, da Avstrijsko – Štajerska agencija za pospeševanje podjetništva, v sodelovanju z 
Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodni poslovni 
srečanji podjetij, ki delujejo na področju energetsko u činkovitih gradenj, solarne tehnologije, 
fotovoltaike, izolacije, ogrevanja, prezra čevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase. 
 
Srečanji bosta potekali v sredo, 15. januarja 2014 (biomasa) ter v četrtek, 16. januarja 2014 
(energetsko u činkovite gradnje), na sejmišču v Gradcu  (Messecongress Graz, Messeplatz 1, 
8010 Graz, Austria), kjer bo v tem času potekal tudi mednarodni gradbeni sejem 
Häuslbauermesse Graz  (v letu 2013 je na sejmu razstavljalo več kot 450 razstavljavcev iz 10 
držav).  
 
Za sodelovanje na poslovnih srečanjih se prijavite preko spletne povezave 
http://www.b2match.eu/energydaysgraz2014. Udeležba na srečanjih je za člane OZS brezpla čna, 
prav tako pa vsi udeleženci ob registraciji prejmejo tudi brezpla čno vstopnico za ogled sejma. 
 
 

OPRAVLJANJE STORITEV NA HRVAŠKEM – NOVA NAVODILA 
 
Na spletni strani OZS www.ozs.si v rubriki Svetovalni center-Poslovanje v tujini-Opravljanje 
storitev na Hrvaškem, so objavljena nova navodila glede poslovanja slovenskih s.p. in podjetjih na 
Hrvaškem, ki jih je zbornica uspela pridobiti od pristojnih hrvaških institucij.  
 
 

RAČUNOVODSKE STORITVE OOZŠ ZA ČLANE 
 
OOZŠ svojim članom od leta 2012 nudi tudi računovodske storitve po zelo ugodnih članskih 
cenah. Izvajamo računovodske storitve za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost (popoldanski s.p.) in za samostojne podjetnike posameznike z redno dejavnostjo ter za 
mikro podjetja, po sistemu dvostavnega knjigovodstva.  
 
V primeru vašega interesa nas prosimo pokličete na tel: (01) 512-54-16 ali (041) 923-517, da se 
pogovorimo in vam na podlagi vaših podatkov pripravimo konkretno ponudbo za vas.  
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SEMINAR: Kako v praksi izvedemo delitve, združitve kapitalskih družb 

d.o.o., vse o prodaji kapitalske družbe d.o.o. in likvidaciji po skrajšanem 

postopku, preoblikovanje d.n.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. 

– s poudarkom na računovodskem in davčnem vidiku s primeri iz prakse 
         
Vsebina seminarja:  

1. Kdaj je delitev  d.o.o.  smiselna,  kakšne so posledice za lastnike,  
2. Načini delitve: razdelitev družbe, oddelitev  ali  izčlenitev,  kaj je pomembno pri  pravi izbiri 

načina delitve kapitalske družbe 
- Sestava delitvene bilance stanja, kako pravilno deliti sredstva aktive, obveznosti, 

pasivo, vpliv delitve na višino lastniškega kapitala družbe d.o.o.  
(statusni, računovodski in davčni vidik), 

3. Združitve kapitalskih družb d.o.o.  – kdaj je združitev smiselna, kakšne so posledice  
združitve za lastnike, 

4. Davčni vidik pri delitvah in združitvah po davčno nevtralnem načinu, prijava na DURS, 
5. Računovodski vidik delitev, združitev, načini evidentiranja v poslovne knjige s poudarkom 

na različne načine evidentiranja glede na datum delitve, združitve, 
6. Prodaja  kapitalske družbe d.o.o.  

- Izračuni dajatev iz naslova davka na kapitalski dobiček prodajalca, fizične osebe, 
občana, prijava na DURS, 

- Izločitev nepremičnin pred prodajo  družbe lastnikom, dajatve,  prijava DURS-u, 
7. Likvidacija  kapitalske družbe d.o.o. po skrajšanem postopku, pogoji za likvidacijo 

- prenos nepremičnin lastnikov d.o.o. v zasebno sfero,  
- izdelava zadnjega davčnega obračuna družbe, prijava DURS-u,  
- izračun davka na kapitalski dobiček, prijava DURS-u, 

8. Preoblikovanje d.n.o. v d.o.o. – pogoji preoblikovanja. 
 
Predava Milica Gostiša, svetovalka na področju podjetništva, računovodstva in davkov, ki deluje v 
svojem podjetju. Na področju obravnavane tematike ima številne praktične izkušnje. Odgovarjala 
bo tudi na vaša vprašanja. 
 
Datum, kraj in cena seminarja: 
Seminar bo potekal v sredo, 22.01.2014, s pri četkom ob 14.00 uri , na Območni obrtno-
podjetniški zbornici Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, Ljubljana. Seminar je enodnevni in traja 4 
šolske ure. Udeleženci prejmejo pisno gradivo.  
Kotizacija za seminar znaša za člane OOZŠ 70 EUR/osebo + 22 % DDV. Za ostale 
udeležence pa 140 EUR/osebo + 22 % DDV.  
 
Prijave: Prijavnica za seminar se nahaja na 14. str ani mese čne pošte. Prijave sprejemamo 
do vklju čno torka 14.01.2014. 
 
 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ – ZELO UGODNA CENA ZA ČLANE 

(zbiramo prijave za nov začetni tečaj nemščine) 
         
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo 
jezikovne tečaje angleščine (trenutno imamo tri skupine različnih stopenj: višja osnovna raven – 
A2, srednja raven – B1, ter višja raven - C1), ki smo jih v preteklem letu razširili še s tečaji 
nemščine in italijanščine. Za tovrstne tečaje je vedno večje zanimanje med člani in število 
zadovoljnih tečajnikov se stalno povečuje. 
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V  januarju 2014  bomo nadaljevali z novimi 30 urnimi tečaji angleš čine  po navedenih skupinah 
in tečajem nemš čine  stopnje A2, katerim se boste lahko priključili tudi novi tečajniki. Prav tako 
bomo za čeli z novim za četnim te čajem nemš čine, za katerega še zbiramo prijave. Prijave pa 
zbiramo tudi za začetni tečaj italijanščine, ki se zaradi premajhnega števila prijav od letošnjega 
poletja dalje žal ni nadaljeval. 
Po potrebi pa bomo oblikovali nove začetne skupine oziroma druge stopnje tečajev. Pogoj za 
izvedbo tečaja za določeno stopnjo je najmanj 6 prijavljenih tečajnikov. 
 
Tečaji obsegajo 30 ur  in potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času po tri šolske ure  (v 
večini primerov od 16.30 do cca. 19.00 ure oz. po dogovoru). V enem letu lahko izvedemo tri 
stopnje posameznega tečaja. Skupine so majhne – do največ 10 tečajnikov.  
 
Cena 30-urnega 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 ponedeljka 16.12.2013 . Prijavnica se nahaja na 14. strani 
mesečne pošte. 
 
 
 

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

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

 
Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov: 
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ. 
 
 
Lep pozdrav ! 
                                                                               
                                                                                    
                                                                               
Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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BREZPLAČNI MALI OGLASI NAŠIH OBRTNIKOV 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vili čarji UTILEV, pogon dizel ali plinski . Nosilnosti 1,5-3,5 t. Cenovno dostopen, preverjeni 
najkakovostnejši Yanmar in Nissan motorji, servis zagotovljen, bogat paket osnovne opreme. 
VILBOSS d.o.o., Medvode, tel. 01/361 50 55, info@vilboss.si, www.utilev-vilicar.si 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DREVESA - višinsko obžagovanje , podiranje; obrezovanje sadnega drevja in trte; oblikovanje 
živih mej; odvoz. Jurij Kladnik s.p. - Gozdarske storitve DETEL, Čižmanova ulica 6, 1211 
Ljubljana-Šmartno; tel.: 041 691 129; detel.sp@zoho.com  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Servis in prodaja biro opreme  Novim strankam brezplačno nudimo obisk in pregled njihovega 
aparata, ocenimo stanje in odpravimo manjše okvare. Birosistemi Franko Tomaž Franko s.p., Murkova 
17, Ljubljana; GSM:031/547-505, birosistemi.franko@gmail.com,  www.fotokopirni-servis-sp.si 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje: 
 

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

- 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 

 
    
 
 
 


