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

Število ur v mesecu JANUARJU 2014: 184 ur: 22 delovnih dni (176 ur) + 1  dan praznik (8 ur)                                                          JANUAR 2014 
 
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  
(november 2013) =  
1.617,19 EUR 
 
 
 
 

          
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - za januar 2014 

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 

789,15 970,31 1.455,47 1.940,63 2.425,79 2.910,94 3.396,10 3.881,26 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 122,32 150,40 225,60 300,80 376,00 451,20 526,40 601,60 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,84 85,87 128,81 171,75 214,68 257,62 300,55 343,49 

Skupaj prispevki za PIZ 24,35% 192,16 236,27 354,41 472,55 590,68 708,82 826,95 945,09 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 50,19 61,71 92,57 123,42 154,28 185,14 215,99 246,85 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 51,77 63,65 95,48 127,31 159,13 190,96 222,78 254,61 

Prisp. za poškodbe pri delu  0,53% 4,18 5,14 7,71 10,29 12,86 15,43 18,00 20,57 

Skupaj prispevki za ZZ 13,45% 106,14 130,50 195,76 261,02 326,27 391,53 456,77 522,03 

Prisp. zavarovanca za starš. varstvo 0,10% 0,79 0,97 1,46 1,94 2,43 2,91 3,40 3,88 

Prisp. delodajalca za starš. varstvo 0,10% 0,79 0,97 1,46 1,94 2,43 2,91 3,40 3,88 

Prisp. zavarovanca za zaposlovanje 0,14% 1,10 1,36 2,04 2,72 3,40 4,08 4,75 5,43 

Prisp. delodajalca za zaposlovanje 0,06% 0,47 0,58 0,87 1,16 1,46 1,75 2,04 2,33 

Skupaj drugi prispevki 0,40% 3,15 3,88 5,83 7,76 9,72 11,65 13,59 15,52 

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 301,45 370,65 556,00 741,33 926,67 1.112,00 1.297,31 1.482,64 
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PLAČEVANJE ČLANARINE V LETU 2014:  Vsi člani boste tudi v letu 2014 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 4,58 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 JANUAR 2014  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 JANUAR 2014  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 JANUAR 2014: 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 2014) = 789,15 EUR  
 
7. Najnižje osnovne bruto  plače - JANUAR 2014  (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

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

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na 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 789,15 
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:  
      (NOVEMBER 2013)  = 1.617,19 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino  (za izplačila v letu 2014 ): 
       Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 
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če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega razmerja 
v EUR 
            Nad                        Do  

 
znaša splošna olajšava v EUR  

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

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
 
12. Posebne olajšave  ZA LETO 2014:                               MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust:  
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2014 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2014 797,04 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.132,03 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 2014, preračunana na 1/12 leta: 
 

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  
           668,44              1.580,02    106,95       + 27 %      nad     668,44 
        1.580,02              5.908,93 353,08       + 41 %      nad  1.580,02 
        5.908,93 2.127,93       + 50 %      nad  5.908,93 
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15. Nagrada za dijake in študente:  
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR  za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 
 
 

  
INFORMACIJA ZA GOSTINCE – Spremembe Zakona o vinu 
 
V Uradnem listu RS, št. 111/2013 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vinu. Novela je pričela veljati 11.1.2014. Zaradi različnih tolmačenj je OZS zaprosila za pojasnila, 
ki jih je prejela od Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Najdete jih na spletni strani OZS www.ozs.si 
v rubriki Sekcije za gostinstvo in turizem - Aktualno iz sekcije, oziroma na povezavi:  
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazagostinstvointurizem/Aktualnoizsekcije
.aspx . 
 
 

 
INFORMACIJA ZA PREVOZNIKE – Spremembe zakona o delovnem času 

in obveznih počitkih mobilnih delavcev 
 

S strani sekcije za promet pri OZS smo prejeli informacijo, da so bile v Uradnem listu RS, št. 
110/2013 (dne 27.12.2013) objavljene spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih 
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Spremembe zakona so stopile v 
veljavo 11.1.2014. Celotno informacijo najdete na naši spletni strani www.ooz-ljsiska.si v rubriki 
»Novice«. 
 
 

 
INFORMACIJA ZA ELEKTROINŠTALATERJE – Seminar »Notranja 

razsvetljava za izvajalce in preglednike električnih inštalacij« 

 

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS nam je posredovala sledeče obvestilo: 
Odbor za Nizkonapetostne električne inštalacije in strelovodne naprave pri EZS (NNELI) in Sekcija 
elektro dejavnosti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizirata seminar »Notranja 
razsvetljava« za izvajalce in preglednike elektri čnih inštalacij . Usposabljanje bo potekalo 
12.02. in 13.02.2014, na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana.  
Kotizacija znaša 60 EUR z vključenim DDV. Rok za prijavo je 11.02.2014. V kolikor vas zanima 
udeležba nam sporočite, da vam posredujemo celoten program s prijavnico. 
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INFORMACIJA ZA CVETLIČARJE IN VRTNARJE – Sejem Flora in Poroka 

2014 
 
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS nam je posredovala sledečo informacijo glede možnosti 
udeležbe članov na sejmu Flora in Poroka 2014:  
S predstavniki Celjskega sejma d.d. je bil ponovno dosežen dogovor za zelo ugodne pogoje 
razstavljanja na sejmu Flora 2014  (v dvorani K).  
Članom OZS  sekcija cvetličarjev in vrtnarjev lahko tako ponudi možnost predstavitve za res 
minimalen vložek, saj bo podobno kot lani, tudi tokrat najem že deloma opremljenega prostora za 
člane sekcije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije brezplačen. 
Hkrati bomo na sejmu Poroka 2014  tudi letos izvedli razstavo POROČNIH ŠOPKOV, ki je bila tudi 
prejšnja leta zelo dobro sprejeta med obiskovalci.  
Informacijo s prijavnicami za sodelovanje smo objavili na spletnih straneh sekcije cvetličarjev in 
vrtnarjev pri OZS Florist.si: http://www.florist.si/novica.aspx?id=237  
 
 
 

 

KRATKOTRAJNO DELO DRUŽINSKIH ČLANOV – plačevanje pavšalnega 

prispevka za PIZ 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je zaprosila za tolmačenje ZPIZ, ali je potrebno tudi za 
kratkotrajno delo družinskih članov plačevati pavšalni prispevek za PIZ v višini 6,45 EUR. Prejeli 
so tolmačenje, da se ta pavšalni prispevek za tovrstno delo ne plačuje, še naprej se plačujejo le 
pavšalni prispevki za zdravstvo. 
 
 
 

 
NOVO - SPLETNA STRAN OOZŠ 
 
Obveščamo vas, da ima vaša zbornica po novem spletno stran www.ooz-ljsiska.si, ki pa je še v 
fazi izdelave. Na njej bomo objavljali aktualne informacije, ki jih prejemamo tekom vsakega 
meseca. Obveščali vas bomo tudi o aktualnih seminarjih in tečajih, ki jih organiziramo. Mesečni 
informator bo objavljen na njej takoj, ko bo izdelan. Trenutno sta objavljena mesečna informatorja 
za november in december 2013. Na spletni strani so objavljene tudi ugodnosti, ki jih OOZŠ in OZS 
nudi članom ter ugodnosti Kartice Mozaik podjetnih. V kratkem bomo objavili tudi slike vseh 
počitniških kapacitet, ki jih ima OOZŠ za letovanje svojih članov ter slike predavalnic v poslovnem 
objektu OOZŠ, ki jih dajemo v najem. 
 
Želeli bi, da bi ta spletna stran čimbolj zaživela v obojestransko zadovoljstvo, zato prosimo tudi za 
vaše predloge in mnenja, kaj si želite in pričakujete, da bomo na spletni strani objavljali. 
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MOJ OBRTNIK spletni katalog izdelkov in storitev članov obrtno-

podjetniške zbornice (POZOR: PREGLEJTE IN DOPOLNITE SVOJE 

PODATKE, DA BOSTE BOLJ VIDNI IN DA VAS BODO POTENCIALNI 

KUPCI LAŽJE NAŠLI) 
 
Spomnili bi vas, da je OZS že pred več kot 1 letom za vse člane na njeni spletni strani objavila 
katalog izdelkov in storitev članov »Moj obrtnik« . V katalogu »Moj obrtnik« so vsi člani 
predstavljeni z osnovnimi podatki o poslovalnici oziroma poslovalnicah, če jih ima ponudnik več, 
dodan pa je interaktivni zemljevid z označeno lokacijo. 
 
Člani lahko svoje podatke, ki so pridobljeni iz obrt nega registra, brezpla čno posodobite, 
popravite, dodate slike, opišete svoje izdelke in s toritve ipd.  
 
Uporabnikom, ki iščejo člane OZS ter njihove storitve in izdelke, sta na vstopni strani na voljo 
iskalnik s številnimi kategorijami (filtri) za bolj omejeno iskanje ter katalog ponudnikov izdelkov in 
storitev.  
OZS je s tem svojim članom pripravila okolje, v katerem se lahko predstavijo splošni širši javnosti. 
To pa je za nekatere tudi odskočna deska, saj številni za samostojno predstavitev na spletu 
nimajo dovolj denarja in znanja. Prenova spletnega mesta OZS, ki sledi smernicam na tem 
področju, je določene vsebine, na primer katalog ponudnikov izdelkov in storitev, prilagodila tudi 
sodobnim komunikacijskim kanalom – pametnim mobilnim telefonom. Bistvo mobilne aplikacije 
OZS je lokacijska vezanost, kar pomeni, da uporabnik ob iskanju ponudnika določenega izdelka 
ali storitve dobi rezultate svojega iskanja razvrščene, glede na oddaljenost od svoje trenutne 
lokacije. Poleg tega uporabnik dobi informacijo o odpiralnem času ponudnika z neposrednim 
prikazom, na primer “odprto še 20 minut”. Mobilna aplikacija je dostopna za telefone z Androidom 
in iphone, trenutno vodilni mobilni platformi na svetu. Tudi delež teh naprav na slovenskem trgu 
hitro narašča. Uporabniški vmesnik je zasnovan v skladu s smernicami, kar zagotavlja prijazno in 
napredno uporabniško izkušnjo. 
 
Katalog Moj obrtnik in navodila za urejanje vaših podatkov si oglejte na spletni strani OZS 
www.ozs.si v rubriki MOJ OBRTNIK oziroma na povezavi http://www.ozs.si/Mojobrtnik/.  
 
Pri urejanju podatkov vam lahko pomagamo tudi na vaši območni zbornici. V tem primeru vas 
prosimo, da s seboj na zbornico prinesete vaše geslo za vstop na spletne strani OZS (nazadnje 
ste ga dobili izpisanega na septembrskem računu za članarino v letu 2013, ki ste ga prejeli v 
začetku oktobra 2013) ter morebitne slike na USB ključku, ki jih želite objaviti. 
 
 

RAZNI VZORCI POGODB IN DOKUMENTOV DOSTOPNI ČLANOM PREKO 

SPLETNE STRANI OZS 
 
OZS nas je obvestila, da so na spletnih straneh www.ozs.si v rubriki Svetovalnega centra začeli 
objavljati različne vzorce pogodb in dokumentov, do katerih lahko člani dostopate brezplačno v 
okviru članarine. Trenutno so na voljo vzorci s področja delovnih razmerij ter občasnega in 
začasnega dela upokojencev. 
 
 

INFORMACIJA O SKUPINSKEM SEJEMSKEM NASTOPU NA SEJMU ZEPS 

2014 V ZENICI (BIH) 
         
Obveščamo vas, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), v sodelovanju z Javno agencijo 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
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(SPIRIT Slovenija, javna agencija), organizira skupinski sejemski nastop slovenskih podjetij na 
mednarodnem sejmu ZEPS 2014, ki bo od 30.9. do 4.10.2014 potekal v Zenici v BIH. 
V letu 2013 se je na sejmu ZEPS predstavilo 386 razstavljavcev iz 26 držav, obiskalo pa ga je 
35.672 obiskovalcev. Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov, tehnologij in storitev s področja: 
kovinske industrije, strojegradnje, gradbeništva, rudarstva, lesne industrije, informatike, farmacije, 
medicinske opreme, grafike, tiskarske industrije, tekstila, usnja, obutve, športa in rekreacije. Več 
informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.zeps.com.  
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo za prijavljena podjetja zagotovila najem neopremljenega 
razstavnega prostora in tehničnih priključkov ter krila stroške vpisa razstavljavcev v sejemski 
katalog, OZS pa bo poskrbela za izvedbo sejemskega nastopa. Stroške postavitve razstavnega 
prostora ter prevoza in zavarovanja razstavnih eksponatov krijejo podjetja sama. 
Prijave se zbirajo do zapolnitve razstavnega prostora oz. najkasneje do petka, 23.5.2014. 
 
Prijavnico in vabilo dobite na svoji območni obrtni zbornici. 
 
 

MEDNARODNA POSLOVNA KONFERENCA IN POSLOVNO SREČANJE V 

BELGIJI 
         
Obveščamo vas, da Evropska komisija, v sodelovanju z Evro psko podjetniško mrežo EEN, 
katere članica je tudi OZS, v klopu „Misije za rast“ organi zira mednarodno poslovno 
konferenco, b2b srečanje ter obisk podjetij, ki bodo 18. in 19. februarja 2014 potekali v Valoniji v 
Belgiji.  
Dogodki so namenjeni vsem podjetjem, ki si želijo navezati stik s podjetji in institucijami na tem 
področju, še posebej izpostavljeni pa so sledeči sektorji: 

- Transport in logistika 
- Visoka tehnologija 
- Strojništvo 
- Biotehnologija in farmacija 
- Kreativne poslovne storitve 

Prijave  za sodelovanje se zbirajo preko spletne povezave http://www.b2match.eu/m4g-wallonia, 
kjer najdete tudi več informacij o dogodkih. 
Udeležba na vseh dogodkih je za podjetja brezpla čna, podjetja si krijejo individualne potne 
stroške. 
Rok za prijave na poslovno konferenco in obisk podjetij je 4. februar 2014,  prijavo za b2b 
srečanje pa lahko oddate do 16. februarja 2014! 
 
 
JAVNI RAZPIS ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o.  
 
V Uradnem listu RS, št. 4/2014, z dne 17.01.2014, je bil objavljen Javni razpis za nepovratne 
finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v 
letu 2014 URE-SUB_po-SP_2014/01. Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude 
pravnim osebam in s.p. za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri 
končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, občine Brezovica, Občine 
Dobrova – Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, občine Škofljica 
in Občine Log – Dragomer za ukrepe, ki so našteti v razpisu. Celoten razpis in razpisno 
dokumentacijo najdete na spletni strani www.energetika-lj.si, oziroma na povezavi:  
http://www.energetika-lj.si/ucinkovita-raba-energije . 
 
 



9                                                                                        1/2014 
 

                                                                                                                                                                   

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA P7 

(MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA) – ŽE PORABLJENA VSA 

SREDSTVA NA PRVEM ROKU ODPIRANJA 
 
Slovenski podjetniški sklad je na svojih spletnih straneh objavil sledeče obvestilo: 
 
»Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad na prvi rok za oddajo vloge na javni razpis P7 
- mikrokrediti, prejel 540 vlog. Zaradi velikega števila vlog, bodo porabljena vsa razpoložljiva 
sredstva že v tem roku.« 
 
 
PREJETA POVPRAŠEVANJA ČLANOV OBRTNO-ZBORNIČNEGA SISTEMA 
 
S strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana smo prejeli povpraševanje njihovega člana 
podjetja AL d.o.o., s sedežem Partizanska cesta 77 K v Sežani, ki išče poslovnega partnerja za 
sodelovanje: 
- za razširitev programa s sorodno ali novo dejavnostjo (več informacij o dejavnosti in njihovem 
programu je dostopno na http://www.aldoo.si/slo/podjetje_predstavitev.php), možna so tudi 
sovlaganja, 
- za razvoj novih produktov ali novega programa.  
Za dodatne informacije so dosegljivi na spodnjih kontaktih, kjer sprejemajo tudi ponudbe za 
sodelovanje.  
AL D.O.O., Partizanska c. 77K, 6210 Sežana, 
tel:00386 5 7300 602, fax:00386 5 7300 604, email: info@was.si. 
 
 

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

SPREJET CENIK STORITEV OOZŠ ZA LETO 2014 TER SPREMEMBE IN 

DOPOLNITVE STATUTA OOZŠ 
 
Skupščina  OOZŠ je  na svoji 5. redni  seji, dne  22.01.2014  sprejela Cenik  storitev OOZŠ za leto 
2014  ter  spremembe  in dopolnitve  Statuta OOZŠ,  ki  so  bile posledica uskladitve  s  spremem-
bami  in  dopolnitvami Obrtnega zakona. Tako  cenik  kot  statut  sta  objavljena  na  spletni  strani 
naše  zbornice:  www.ooz-ljsiska.si .  Cenik je objavljen v  rubriki  »Ceniki«,    statut  pa  v  rubriki 
»Katalog informacij javnega značaja«. 
 
 
 
 
 
 
 



10                                                                                        1/2014 
 

                                                                                                                                                                   

 

BREZPLAČNA RAČUNOVODSKA POSVETA ZA ČLANE OOZŠ NA TEMO 

ZAKLJUČNIH POROČIL ZA DURS IN AJPES ZA S.P. IN DRUŽBE 
         
Glede na vsakoletno veliko zanimanje bomo tudi v letu 2014 izvedli enodnevne računovodske 
posvete na temo izdelave zaključnih poročil za DURS in AJPES za samostojne podjetnike in 
družbe – d.o.o.. Odločili smo se, da letos naredimo ločen posvet za samostojne podjetnike in 
ločen za gospodarske družbe, zaradi specifike posameznih statusov. 
 
Računovodska posveta bosta potekala na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška, 
Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana, po naslednjem razporedu: 
-  11.02.2014 ob 10.00 uri za gospodarske družbe (d.o. o.) 
-  13.02.2014 ob 15.30 uri za samostojne podjetnike  posameznike 
 
Oba posveta bo izvedla izkušena računovodja Leonida Udovič. Posvet je za člane, s poravnanim 
članskim prispevkom brezplačen. Na seminar se lahko prijavi ena oseba za posameznega člana. 
Imamo še nekaj prostih mest za navedena posveta. Prijave sprejemamo telefonično na št. 01/512-
54-16 ali 041/923-517 ali na e-naslov: gregor.epih@ozs.si, do 06.02.2014  oziroma do zasedbe 
prostih mest. 
 
 

USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN                  

VARSTVA PRED POŽAROM NA OOZŠ 
 
Na 12. strani  mesečne pošte vam pošiljamo informacijo o izvedbi usposabljanja za varno 
opravljanje dela z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom, ki ga bomo organizirali v 
ponedeljek, 24.02.2014, ob 14.00 uri na Obmo čni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana 
Šiška.  
 
 
 

 
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. 
 
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/ceniki . 
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Lep pozdrav ! 
 
 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                         Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 

                                                                  
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BREZPLAČNI MALI OGLASI NAŠIH OBRTNIKOV 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gostilna Na vihri – Schwarzmann , Katarina nad Ljubljano, za člane OZS ponujamo 10% popust 
na gostinske storitve za zaključene družbe nad 20 oseb. Vabljeni “bližje soncu” na Katarino, 
navihri@gmail.com, telefon 041 561 059, Klemen Schwarzmann s.p., Topol 10, Medvode. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Selitveni servis in prevozi Čepon, Opravljamo vse vrste selitev, montažo in demontažo 
pohištva, odvoz kosovnega materiala, urejanje okolice, kombi prevozi po SLO in tujini, Miha 
Čepon s.p., C. Cirila Kosmača 57, Ljubljana, GSM: 031/893-581, www.selitveinprevozi.si . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU 

 IN VARSTVA PRED POŽAROM 
 
Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek 24.02.2014 ob 14.00 uri  v sodelovanju s podjetjem Agil d.o.o., 
izvedli usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom, ki bo 
potekalo v predavalnici Obmo čne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška, Pip anova pot 30, 
Ljubljana Šentvid .   
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/2007) ter Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom 
(Uradni list RS, št. 64/95), mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi 
delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo 
ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu. Delodajalec določi 
obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo, katerih rok, ne sme biti 
daljši od dveh let. 
Dokazila o usposobljenosti:  
Udeleženci po uspešno opravljenem usposabljanju in teoretičnem preizkusu znanja dobijo potrdilo o 
usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom. 
 
Vaša Obmo čna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška je u spela za vas dose či zelo ugodno 
ceno tega usposabljanja s teoreti čnim preizkusom znanja, ker je prevzela celotno orga nizacijo  
(obveščanje članov, zbiranje in posredovanje prijav izvajalcu, kontakt s prijavljenimi, preizkus se odvija v 
prostorih OOZŠ). Cena znaša zato 18,00 EUR (z vklju čenim DDV).  
 
Delodajalci, ki plačujete prispevek za izobraževanje delavcev imate možnost uveljavljati povračilo stroškov 
za navedeni izpit preko Zavoda za izobraževanje delavcev. Prosimo vas, da nas kontaktirate, da vam 
obrazložimo pogoje za povračilo stroškov za delavce in damo ustrezno vlogo za povračilo stroškov. 
 
Vse, ki želite opravljati izpit iz varstva pri delu prosimo, da izpolnite spodnjo prijavnico.  Prijave lahko oddate 
do vklju čno SREDE, 19.02.2014 v naši pisarni ali po pošti na naslov: Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana ali po faxu na št. 01/516-12-17, ali na e-mail: 
gregor.epih@ozs.si .  
 
✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM ZNANJA ZA VARNO DELO TER VARSTVO  
PRED POŽAROM NA OBMOČNI OBRTNO-PODJETNIŠKI ZBORNICI LJUBLJANA ŠIŠKA 

 
Firma in naslov:………………………………………………………………………………….. 
 
Tel., Fax, GSM: …………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: …………………………………………………………………………………………… 
 
Davčna številka: …………………….   DDV ZAVEZANEC:   DA               NE 
 
Dejavnost: ……………………………………………………………………………………….. 
 
NA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM PRIJAVLJAM:     
 
A. Samostojnega podjetnika posameznika:       DA      NE 
 
B. Zaposlene delavce pri s.p ali v družbi  …………. (vpisati število delavcev), ki so zaposleni na delovnem 
mestu:  
 
……………………………………………………………………………………………………….. . 
 
Datum:                                                                           Žig in podpis:  
 


