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VABILA 
 

5. OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM - EOS 2015 (13.-16. 
maj 2015) 
 
Letošnji Obrtno-podjetniški sejem bo potekal pod nazivom EOS 
2015 v času od 13. do 16. maja na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. V naši prestolnici bo predstavil dosežke ter 
inovativne potenciale obrti in podjetništva. Organizatorja sejma 
(Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarsko 
razstavišče) sta si zadala cilj, da po štirih letih sejmu dodata 
nove dimenzije – želita ga tako konceptualno kot tudi 
vsebinsko obogatiti in ga odpreti v tujino ter tako uresničiti 
osnovni cilj sejma: pomagati slovenskim obrtnikom in 
podjetnikom pri prodoru na tuje trge ter jih povezati z novimi 
kupci na domačem trgu. 
 
Letos so pripravili še nižje cene razstavnih prostorov ter 
posebne ugodnosti za zgodnje prijavitelje, za razstavljavce 
preteklih let in seveda predvsem za imetnike kartice Mozaik 
podjetnih. Več informacij najdete na spletni strani 
http://www.sejemeos.si. Zadnji rok za prijavo je 7. april 2015. 
 
IZKORISTITE MOŽNOST SKUPINSKEGA NASTOPA NA 
SEJMU EOS 2015!  
 
Na zbornici načrtujemo skupinski nastop naših članov na 
Ljubljanskem obrtno-podjetniškem sejmu (EOS 2015).  
 
K  razstavljanju vabimo predvsem manjše razstavljavce, ki 
potrebujejo cca 1-2 m2 neto razstavne površine.   
OOZ Škofja Loka bo na sejmu krila stroške najema in osnovne 
ureditve prostora, stroške dodatne opreme (vitrina, podest,…) 
pa krije vsak razstavljavec sam.  
Skupinsko razstavljanje na sejmu bomo organizirali le v 
primeru zadostnega števila interesentov!  
Prijave sprejemamo na tel. 04 50 60 200 ali po e-pošti: 
ooz.sk.loka@siol.net le še do 16.3.2015! 
 

REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV (po programu za 
leto 2015!) (sobota, 18.4., ob 9. uri, OOZ Škofja Loka) 
 
Redna usposabljanja morajo opravljati vsi vozniki, ki imajo 
opravljeno temeljno kvalifikacijo, in sicer pred iztekom 
veljavnosti temeljne kvalifikacije oz. kode Evropske unije.  
Potrebno ga je opravljati vsakih 5 let v obsegu 35 ur ali vsako 
leto v trajanju najmanj 7 ur. Začenja se novo 5-letno obdobje. 
V sodelovanju z OZS bomo pripravili 1. sklop - po programu 
usposabljanja iz leta 2015, ki bo potekal v soboto, 18. 
aprila, s pričetkom ob 9. uri do predvidoma 15. ure v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka. 
 
Strošek usposabljanja znaša: 
− za člane zbornice s poravnano članarino: 21 EUR/osebo 

(vključen DDV),  
− za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 

so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, je 
udeležba BREZPLAČNA, saj se stroški v celoti krijejo iz 
prejetih sredstev Sklada, 

− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
Prijave sprejema strokovna služba OOZ Škofja Loka na  telefon 
04 50 60 200 ali po e-pošti ooz.sk.loka@siol.net. Število 
udeležencev je omejeno! Prijave sprejemamo do 
10.4.2015 oz. do zasedbe prostih mest. 
Več o rednem usposabljanju voznikov in dodatna pojasnila, ki 
jih je pripravila OZS, si preberite na spletni strani www.ooz-
skofjaloka.si (rubrika: Sekcije). 
 
 
Predavanje: SUHOMONTAŽNA GRADNJA (torek, 17.3., 
ob 17. uri, OOZ Radovljica) 
 
OOZ Radovljica v sodelovanju z Gospodarskim interesnim 
združenjem slovenskih izvajalcev suhe gradnje organizira 
brezplačno strokovno predavanje na temo suhomontažnih 
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gradenj. Predavanje bo potekalo v torek, 17. marca 2015 
ob 17. uri, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Radovljica, na Gorenjski cesti 20, v Radovljici. 
Predavanje je namenjeno obrtnikom, ki: 
− se ukvarjate s suhomontažno gradnjo in zaključnimi deli, 
− potrebujete pomoč pri izvajanju del ali pri obračunu, 
− se želite izobraževati o novih materialih in suhomontažnih 

sistemih, 
− želite biti na tekočem o novostih v suhomontažni gradnji. 
Program predavanja: 
1. Kalkulativna osnova za izračun montažne ure, predstavitev 

in uporaba brošure Suhomontažna gradnja 
»Standardizirani popisi del, pravila za obračun in normativi 
2013«, ki jo je izdala OZS v januarju 2013; 

2. Bistveni suhomontažni detajli, ki vplivajo na kvaliteto 
izvedbe (stiki med suhomontažnimi in nosilnimi masivnimi 
konstrukcijami, fugiranje, obdelava površin), dodatna dela 
(drsni stiki, vgradnja revizijskih loput, vogalniki, UA-profili, 
zgostitev profilov, …) in obračun teh del;  

3. GRADBIŠČNI POGOJI za suhomontažno gradnjo; 
4. Napredne izolacijske rešitve za suhomontažo; 
5. Razprava in druženje. 
Predavatelji: 
− Milan Finec, koordinator brošure Suhomontažna gradnja, 

glavni urednik revije Suha gradnja in tajnik združenja GIZ 
suha gradnja 

− Darko Zobarič in Tomaž Dolenc, zastopnika podjetja Knauf 
in Knaufinsulation 

Vsak udeleženec bo brezplačno prejel gradivo z vsebino 
predavanj in CD s Standardiziranimi opisi del, pravili za 
obračun in normativi ter revije Suha gradnja (zadnje tri 
letnike). 
Prijave zbiramo na OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200 ali e-
mail: ooz.sk.loka@siol.net do ponedeljka, 16. marca 2015. 
Udeležba na predavanju je za člane zbornice 
brezplačna! 
 
Seminar: OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PRI 
IZVEDBI IN DOKUMENTIRANJU DEL NA GRADBIŠČIH  
(sreda, 25.3., ob 13.15 uri, OZS) 
 
Na področju gradbenih proizvodov je bila lani spremenjena 
zakonodaja v zvezi s trženjem teh proizvodov, prav tako so bili 
izdani novi standardi za določene proizvode, ki opredeljujejo 
ugotavljanje lastnosti gradbenih proizvodov, način označevanja 
gradbenih proizvodov in ustreznega opremljanja z 
dokumentacijo, zato Sekcije gradbincev, Sekcija kleparjev in 
krovcev ter Sekcija inštalaterjev-energetikov pri OZS 
organizirajo seminar z naslovom »Obveznosti in 
odgovornosti pri izvedbi in dokumentiranju del na 
gradbiščih«. Seminar bo potekal v sredo, 25. marca, od 
13.15 do 16.30 ure v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, Celovška c. 71, Ljubljana. 

Predavala bo mag. Emilija Bratož, evropski ekspert za 
tehnično zakonodajo in standarde. 
Vloge in naloge različnih soudeležencev pri graditvi objektov in 
zaključnih delih v gradbeništvu so različne. Z njimi je povezano 
ustrezno ravnanje in posredovanja listin in dokumentov kot 
podpora uspešni izvedbi tehničnega prevzema objekta. Prav 
tako so različne odgovornosti za izvedbo in ravnanje v primeru 
napak. Razjasnjeno bo tudi, kako ravnati v primeru 
novogradnje ali vgradnje novih proizvodov ter kako v primeru 
vzdrževanja in adaptacij. 
Kotizacija: za člane OZS brezplačno, za ostale 98,00 eur 
(ddv vključen). 
Več o programu seminarja si lahko preberete na spletni 
povezavi: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx, kjer lahko tudi 
izvedete OBVEZNO elektronsko prijavo.  
 
Seminar: AVSTRIJA – ODSKOČNA DESKA ZA 
INTERNACIONALIZACIJO VAŠEGA PODJETJA (sreda, 
18.3., ob 16. uri, OOZ Kranj) 
 
Avstrija postaja čedalje bolj privlačna za tuje vlagatelje. Dober 
splošni gospodarski razvoj, politična stabilnost, dobro 
vzpostavljena struktura finančnih storitev, visoka kupna moč in 
pravni okvir so odlični pogoji za ustanovitev podjetja v Avstriji. 
Z namenom posredovati čim več informacij o ugodnostih, ki jih 
nudi Avstrija pri ustanavljanju tujih podjetij, organizira OOZ 
Kranj skupaj z ABA Invest in Austria (Agencija za pospeševanje 
tujih investicij v Avstriji) poslovno–informacijski seminar 
ter predstavitev prednosti in postopkov ustanavljanja 
podjetja v Avstriji. 
 
Seminar bo potekal v sredo, 18. marca, ob 16. uri v sejni 
sobi OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, v Kranju. 
Okvirni program: 
1. Registracija udeležencev in uvodni pozdrav. 
2. Avstrija – odskočna deska za internacionalizacijo vašega 

podjetja (mag. Gerlinde Gahleitner, direktorica za področje 
Južna Evropa pri ABA Austria): 

− značilnosti in stabilnosti trga, 
− poslovni običaji, 
− davki, 
− pravni pogoji in subvencioniranje. 
3. Primeri dobre prakse – uspešno poslovanje slovenskih 

podjetij (s področja trgovine in proizvodnje) v Avstriji 
(mag. Miran Breznik, svetovalec za  Slovenijo in Italijo pri 
ABA Austria). 

4. Vprašanja in odgovori. 
Udeležba na seminarju je brezplačna! 
Vabimo vas, da se udeležite dogodka in pogovorov in se tako 
iz prve roke seznanite s poslovnim okoljem in priložnostmi. 
Prijave zbiramo na OOZ Škofja Loka, tel. 04 50 60 200 ali e-
mail: ooz.sk.loka@siol.net do ponedeljka, 16. marca 2015. 

 
 

 
VAS ZANIMA….  
 

….kaj potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti v tujini? 
 
Člani, ki želite opravljati svojo dejavnost tudi izven Republike Slovenije, si morate, poleg ostalih dokumentov, 
pridobiti tudi tako imenovano evropsko potrdilo. Gre za dokument, ki ga izda OZS in vsebuje podatke o poslovnem 
subjektu, ki jih vodi v obrtnem registru.    

Na OOZ Škofja Loka vam nudimo pripravo vloge za opravljanje storitve v tujini ter poskrbimo za prevod in sodno 
overitev dokumentov po ugodnejših cenah!  
Oglasite se pri nas na zbornici v Škofji Loki ali pokličite na telefon 04 50 60 200. Dovolite, da vam pomagamo!  



  

 
3 

 
Delavnica: Z UČINKOVITIM MARKETINGOM DO 
USPEHA (sreda, 18.3., ob 17. uri, Coworing center 
Lokomotiva) 
 
V Inkubatorju in Coworking centru Razvojna agencija Sora 
(RAS) vsak mesec pripravi dogodek na aktualno tematiko, ki 
vam bo koristila pri vašem poslovanju. V prvem polletju so se 
odločili, da ponudijo celoten spekter izobraževanj, ki vas bo 
popeljal skozi celoten poslovni proces. Pričeli so z generiranjem 
poslovnih idej in nadaljevali z oblikovanjem poslovnega 
modela, sedaj pa bi vam radi predstavili področje marketinga. 
Pripravili so delavnico »Z učinkovitim marketingom do 
uspeha«. 
Brezplačna delavnica bo potekala v sredo, 18. marca, ob 
17. uri v prostorih Coworking centra Lokomotiva, Mestni trg 
38, Škofja Loka. 
Na delavnici bodo podani odgovori na vprašanja, kot so: 
− kam investirati sredstva oz. koliko in kdaj investirati v 

marketing,  

− kakšen je dober oglas in kako ga ustvariti,  
− kaj je blagovna znamka in kako ustvariti močno in 

prodorno blagovno znamko, ki jo bodo vsi občudovali in 
kupovali, 

− kaj delajo uspešni ter kakšne napake najpogosteje delamo 
v marketingu. 

Z vami bo Tomaž Korelc, MBA, je magister ekonomske 
psihologije ter diplomant študija MBA, poslovni trener, strateški 
svetovalec, vizionar in lastnik podjetja Creatoor. Svetoval je 
številnim domačim in tujim podjetjem ter bil član vrste 
poslovnih podjemov. Odlikuje ga dinamično in proaktivno 
vodenje ter poznavanje sodobnih trendov in dobrih praks. 
Napisal je več poslovnih knjig: Preboj!, Filozofija zmagovalcev, 
Strateški marketing, Moč Blagovne znamke – pot do uspeha, 
Spoznajte prihodnost, (R)evolucija – z inovativnimi poslovnimi 
koncepti do uspeha .... 
Prijave in dodatne informacije: Razvojna agencija Sora-
Lokomotiva, tel. 04 50 60 220, info@ra-sora.si  

 

 
AKTUALNO 
 
VEZANE KNJIGE RAČUNOV  - na razpolago tudi na OOZ 
Škofja Loka 
 
Namen uvedbe vezanih knjig računov je ureditev področja 
gotovinskega poslovanja in doseganje večje transparentnosti 
pri tovrstnem poslovanju. Zavezanci, ki izdajajo račune pri 
gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega 
računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo 
račune izdajati iz posebne vezane knjige računov, ki jo 
predhodno potrdi davčni organ. 
Vezano knjigo računov za izdajo računov pri gotovinskem 
poslovanju pa morajo uporabiti tudi ostali zavezanci, ko izdaja 
računov z uporabo računalniških programov oziroma 
elektronskih naprav ni mogoča zaradi okvare računalniškega 
programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada 
električne energije.  
Vezane knjige računov lahko kupite pri pooblaščenih 
prodajalcih, eden od založnikov pa je tudi OZS, zato 
lahko vezane knjige računov kupite tudi na naši 
zbornici v Škofji Loki. Cena je za člane zbornice nižja, 
kot je na trgu, in sicer znaša 4 EUR/knjigo (z DDV), za 
vse ostale pa 5,49 EUR/knjigo (z DDV).  
 
PODJETNIKI, NE POZABITE PREDLOŽITI LETNIH 
POROČIL ZA LETO 2014! 
 
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo 
predložiti AJPES letna poročila za javno objavo in za državno 
statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev 
podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1. 
Majhni samostojni podjetniki in gospodarske družbe 
ter zadruge morajo letna poročila za javno objavo 
predložiti pristojni izpostavi AJPES do 31. 3. 2015. 
Rok za predložitev letnih poročil za državno statistiko je za 
majhne samostojne podjetnike enak, razlikujejo se roki za 
predložitev letnih poročil za gospodarske družbe in zadruge. 
Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k 
davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na 
FURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno 
navesti. Letno poročilo, predloženo za javno objavo, AJPES 
objavi na svojem spletnem portalu. Po opravljeni storitvi javne 

objave letnega poročila morate plačati nadomestilo na podlagi 
računa, posredovanega s strani AJPES. 
 
SPREMEMBA SKLICA ZA PLAČILA IZ NASLOVA 
OBDAVČITVE DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA 
V NAJEM 
 
S spremenjenim načinom obdavčitve dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem (novela ZDoh-2L), je bila uvedena 
cedularna obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v 
najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja 
dejavnosti. 
Obveznosti iz naslova davčnega odtegljaja  iz obračuna REK-2, 
za vrste dohodkov  1701, 1702, 1703, 1704, 1706 se vplačajo 
na vplačilni račun številka SI56011008881000030. Pri plačilu je 
potrebno navesti sklic  SI19_DŠ(davčna številka zavezanca)-
41009. 
 
KAKO SI S.P. DOLOČI VIŠINO PRISPEVKOV? 
(objavljeno: Data d.o.o., 23. 2. 2015, http://data.si/, Avtor: 
Jure Filip) 
 
Kako si izračuna prispevke samostojni podjetnik, ki ima 
“polni s.p.”? 
Osnova za izračun prispevkov za samostojnega podjetnika za 
prvo koledarsko leto je v višini minimalne plače. V prihodnjih 
letih se osnova določi glede na uspešnost poslovanja v 
preteklem poslovnem letu, in sicer katero zavarovalno osnovo 
uporabite ugotovite tako, da znesku iz zap. 9 davčnega 
obračuna prištejete obračunane prispevke za socialno varnost 
(poenostavljeno povedano: doseženemu dobičku iz preteklega 
leta se prištejejo vsi obračunani prispevki za obvezna socialna 
zavarovanja) ter  dobljeni znesek znižate za 28 % (velja za leto 
2015). Zapisano pomeni, da ima vsak posameznik individualno 
določeno višino prispevkov. Za samostojne podjetnike, ki 
ugotavljajo dobiček na osnovi normiranih odhodkov, se za 
določitev razreda za plačevanje prispevkov uporabi enaka 
metoda. 
Tako določena zavarovalna osnova velja, dokler podjetnik ne 
odda novega davčnega obračuna. V primeru, da je doseženi 
dobiček enak nič ali negativen (izguba), pomeni, da je osnova 
za določitev osnove enaka znesku obračunanih prispevkov za 
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socialno varnost. Za mesec januar 2015 je  minimalna 
zavarovalna osnova 831,77 € bruto, kar pomeni, da znašajo 
minimalni prispevki za obvezna socialna zavarovanja za 
samozaposlene 326,47 € mesečno. Najvišja zavarovalna 
osnova za zavarovance je 3,5-kratnik povprečne letne plače 
zaposlenih v RS preračunane na mesec, kar znaša 5.390,87 € 
za leto 2015 oz. prispevki v znesku 2.059,31€. 
 
Pri obračunu prispevkov za socialno varnost je potrebno 
upoštevati tudi novo zakonodajo, ki določa: 
1. Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene osebe 
znaša: 
 v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, 
v letu 2016: 56 % PP, 
v letu 2017: 58 % PP, 
v letu 2018: 60 % PP. 
2. Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osnova za 
prispevke za zdravstveno zavarovanje ne more biti nižja kot 60 
% povprečne letne plače. 
3. V kolikor zasebnik ni posloval celotno prvo leto mora za 
določitev višine prispevkov v drugem letu poslovanja, vsoto 
(zneski iz zap. 9 davčnega obračuna + obračunani prispevki za 
socialno varnost) preračunati na letno raven: 
 
Primer: Zasebnik je v letu 2014 posloval le tri mesece, imel 
3.000 € dobička (znesek vpisan v zap. 9. davčnega obračuna), 
ter imel v letu 2014 obračunanih 950,58 € prispevkov. 
3.000 € + 950,58 = 3.950,58     3.950,58*0,72/3=  948,14€, 
kar pomeni, da je njegovo osnova za leto 2015 948,14 €, 
višina mesečnih prispevkov za socialno varnost pa 38,2% tega 
zneska oz. 362,19 €. 
Število mesecev poslovanja se določi tako, da v primeru, če je 
podjetnik v mesecu, ko je začel s poslovanjem, posloval več 
kot 15 dni, se šteje cel mesec, v nasprotnem primeru se prvi 
mesec poslovanja ne šteje. 
 
POMEMBNO! 
Nova razvrstitev v zavarovalno osnovo se določi za mesec po 
mesecu, ko je bil davčni upravi RS oddan davčni obračun. Ker 
bo večina davčnih obračunov oddana v mesecu marcu 2015, 
se nova razvrstitev upošteva pri obračunu prispevkov za mesec 
april 2015 (rok plačila 15.05.2015). 
 
Kakšne prispevke plačujejo popoldanski s.p.? 
Pavšalni prispevek za PIZ (za invalidnost, telesno okvaro, smrt, 
poškodbe pri delu) od maja 2014 znaša 31,85€. Pavšalni 
prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen od januarja 
2015 znaša 32,72 EUR, skupaj torej 64,57 EUR. 
 
Samostojni podjetnik mora ne glede na obliko (polni ali 
popoldanski s.p.) plačati  prispevke vsak mesec (ne glede na 
to ali je tisti mesec kaj zaslužil ali ne) do 15. v mesecu za 
pretekli mesec. Višina prispevkov se spreminja in usklajuje z 
inflacijo, zato vam svetujemo, da to skrbno spremljate. V 

primeru spremembe statusa samostojnega  podjetnika iz 
popoldanskega v polni s.p., se mu v tistem koledarskem letu 
obračunavajo prispevki za obvezna socialna zavarovanja od 
minimalne plač. 
 
»VSE NA ENEM MESTU« TUDI ZA TUJCE V SLOVENIJI 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
je s socialnimi partnerji uskladilo spremembe, ki odpravljajo 
administrativne ovire pri zaposlovanju in samozaposlovanju 
tujcev, povečujejo njihovo zaščito in pravice na slovenskem 
trgu dela ter preprečujejo zlorabe na tem področju. 
 
Po novem predlogu tujci, ki bodo v Slovenijo prišli z 
namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več 
potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje 
nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno 
dovoljenje. Dovoljenje se bo izdalo bistveno hitreje in lažje kot 
doslej, predvidoma v 30 dneh od oddaje popolne vloge. 
Postopek bodo vodile upravne enote. 
Zdaj bodo delavci dobili vse na enem mestu. Birokracije bo 
manj, kar jo bo, bodo urejale upravne enote in zavodi za 
zaposlovanje sami. 
S socialnimi partnerji bo Ministrstvo za delo oblikovalo posebno 
delovno skupino za spremljanje izvajanja Zakona o 
zaposlovanju in samozaposlovanju tujcev. Delovno skupino 
bodo oblikovali sindikati. Pomembna sprememba, ki tujcem 
prinaša večjo zaščito in varnost, je tudi, da se bodo lahko tujci 
v RS zaposlovali samo za poln delovni čas in nič več za čas, 
krajši od polnega. 
 
IZDAJANJE E-RAČUNOV  
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju 
plačilnih storitev za proračunske uporabnike določa, da morajo 
od 1.1.2015 dalje proračunski uporabniki prejemati račune 
izključno v elektronski obliki. To pomeni, da morate pravne in 
fizične osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve ali 
izvedene gradnje, pošiljati proračunskim uporabnikom tako 
imenovane e-račune. 
 
 
 
POTREBUJETE POMOČ PRI IZDAJI E-RAČUNOV? 
 
OOZ Škofja Loka vsem svojim članom nudi brezplačno pomoč 
in izdajo e-računov preko portala UJP (www.ujp.gov.si).  
 
To možnost lahko uporabite le v primeru, če mesečno 
proračunskim uporabnikom ne izdajate več kot 5 računov na 
mesec.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na strokovno službo 
naše zbornice, telefon 04 50 60 200. 

 
RAZPISI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE  

 
»DELOVNI PREIZKUS ZA MLADE 2015« 
Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo 
delodajalcem za izvedbo programa »Delovni preizkus za mlade 
2015«. Vanj se lahko vključijo brezposelni, prijavljeni na 
Zavodu, ki še niso dosegli starosti 30 let. Povabilo je odprto od 
objave do 10.9.2015. Na voljo je 1 mio EUR za vključitev 1.250 
mladih brezposelnih.  
 

»IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA« 
Razpis je namenjen zaposlovanju mladih brezposelnih 
diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev. S pomočjo programa se 
bo zaposlilo 820 mladih. Cilj javnega povabila je, da bodo 
delodajalci iz vse Slovenije, ki bodo prejeli spodbudo v višini 
6.000 EUR, izpopolnjevali mlade na konkretnem delovnem 
mestu.  
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Spodbudo za zaposlitev bodo lahko pridobili na javnem 
povabilu izbrani delodajalci, ki bodo za najmanj eno leto 
zaposlili brezposelno osebo, staro do 30 let, višje-terciarno 
izobraženo, ki je hkrati iskalec prve zaposlitve. 
 
»USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU« 
Obveščamo vas, da je 17.2.2015 Zavod RS za zaposlovanje 
objavil javno povabilo za delodajalce, ki lahko s pomočjo 
evropskih sredstev na konkretnem delovnem mestu 
usposabljajo brezposelne, prijavljene v evidenci brezposelnih 

oseb najmanj 3 mesece. Oddaja ponudb na javno povabilo je 
mogoča do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev. Zavod 
RS za zaposlovanje povrne upravičene stroške izvedbe 
usposabljanja, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in 
za prevoz.  
 
Več informacij o pogojih prijave, trajanju javnih povabil in 
druge informacije, so vam na voljo na spletni strani Zavoda 
(www.ess.gov.si). 

 

 
OBVESTILA ZA SEKCIJE 
 
ZA GRADBENIKE 
 
Na podlagi sklepa Sekcije gradbenikov pri OOZ Škofja Loka, 
vas vabim na strokovno ekskurzijo, ki bo potekala v petek, 
20. marca. Obiskali bomo sejem MAWEV, strokovni 
sejem gradbenih strojev, v Enssu (Avstrija). 
Sejem bo potekal od 18. do 21. marca 2015 v Ennsu v Zgornji 
Avstriji. Na štiridnevnem dogodku pričakujejo več kot 250 
razstavljavcev, ki bodo obiskovalcem predstavili najnovejše 
gradbene stroje in najsodobnejša gradbena vozila domačih ter 
tujih proizvajalcev. Obiskovalci bodo seznanjeni z razvojnimi 
smernicami in najnovejšo opremo na trgu, kar zna biti v prvi 
vrsti zanimivo za gradbena podjetja. Velik del razstavljenih 
strojev bo možno tudi preizkusiti. 
Sejem, ki ga napovedujejo tudi kot srečanje gigantov, bo 
potekal v zgornje avstrijskem kraju Enns, skoraj v osrčju 
Avstrije. Gostil ga bo gospodarski park Enns/Hafen. 
Okvirni program: Na pot se bomo odpravili ob 3.45  uri iz 
Hotavelj. Sledila bo vožnja proti Škofji Loki. Možen bo vstop na 
avtobus na avtobusnih postajah.  
Odhod iz Škofje Loke bo ob 4.00 uri iz parkirišča pri Tehniku, 
sledila bo vožnja proti Enssum ogled sejma in povratek domov 
v večernih urah. 
Udeležba na strokovni ekskurziji je za člane zbornice in pri 
njih zaposlene delavce brezplačna, saj celotne stroške krije 
Sekcija gradbenikov iz sredstev za svoje delovanje v letu 2015. 
Strokovne ekskurzije se lahko udeležijo tudi druge osebe, zanje 
znaša strošek udeležbe 30 EUR/osebo (z vključenim DDV). 
Prijave so možne do 18.3.2015 do 12. ure na telefon 04 50 
60 200 ali po e-pošti: ooz.sk.loka@siol.net. Ob prijavi navedite 
vstopno postajo! 
 
ZA PREVOZNIKE 
 
1. STE V ZAPORI DOLOČENIH AVTOCEST UTRPELI 
ŠKODO? 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije obvešča člane, ki 
menijo, da so zaradi neupravičenih zapor določenih odsekov 
avtocest za tovorni promet 5. in 6. februarja 2015 imeli 
gospodarsko škodo, da pošljejo na info@odv-pisarna-cehtl.si 
svoje podatke, da bodo lahko potem prejeli pravno svetovanje 
in odvetniško pomoč glede tega vprašanja. 
Kot vemo, je DARS v tem času zaprl dele avtocestnega križa za 
tovorna vozila brez tega, da bi bil na teh cestah sneg, ki bi 
onemogočal vožnjo tovornih vozil. OZS meni, da je bila s tem 
ukrepom povzročena velika škoda slovenskemu gospodarstvu. 
 
2. OZS IN GZS DOSEGLI, DA BODO OLAJŠAVE TUDI ZA 
AVTOBUSE Z MOTORJI EURO VI 
Ministrstvo za finance je po dolgotrajnem usklajevanju z OZS 
in GZS, v odločanje vladi poslalo spremembi zakonov o 
dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se 

na pobudo obeh zbornic daje možnost uveljavljanja davčne 
olajšave za investiranje v avtobuse z motorjem, ki ustreza 
najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, in sicer za 
investiranje od 1. 1. 2014 dalje.   
S predlogoma zakonov se kljub predlogom zbornic, ki sta 
predlagali olajšave za avtobuse z motorji Euro 5 vsaj za leto 
2014, uveljavlja cilj spodbujanja nakupa novih avtobusov in s 
tem posodobitev voznega parka javnega potniškega prometa 
ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Poleg navedenega 
se s spremembo zakonov za leto 2014 in naslednja leta v enak 
položaj postavlja zavezance, ki opravljajo prevoz potnikov in 
zavezance, ki opravljajo prevoz tovora, saj se z uvedbo olajšav 
za avtobuse z motorjem standarda EURO VI izenačijo pogoji za 
uveljavljanje davčnih olajšav pri nakupu tovornih motornih 
vozil in avtobusov.  
 
3. PREVOZI ZA LASTNE POTREBE Z VOZILI DO 7,5 T 
SKUPNE TEŽE SO IZVZETI IZ OBVEZNOSTI 
SPOŠTOVANJA PRAVIL O ČASU VOŽNJE, ODMORIH IN 
POČITKIH VOZNIKOV 
Prevozi z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 
7,5 t (in se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev 
za voznikovo uporabo pri njegovem delu) in pod pogojem, da 
se prevozi opravljajo do 100 km od sedeža podjetja in pod 
pogojem, če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost, 
so z 2. marcem 2015 izvzeti iz obveznosti spoštovanja pravil o 
času vožnje, odmorih in počitkih voznikov. 
Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če 
so izpolnjeni naslednji pogoji: 
→ blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali 

biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, 
dopolnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza; 

→ namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca 
prevoza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali 
zunaj, vendar le za potrebe izvajalca prevoza; 

→ motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti 
zaposleni pri izvajalcu prevoza; 

→ vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta.  
Oseba, ki opravlja prevoz za lastne potrebe, mora imeti v 
vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na 
primer račun, dobavnico, odpremnico, pogodbo o zaposlitvi…). 
 
4. NUDENJE ŠOFERSKIH USLUG  
Ker je kar nekaj primerov glede izvajanja šoferskih storitev v 
praksi, ki jih izvajajo naši člani in je glede tega potrebno 
registrirati za to ustrezno dejavnost, je OZS preverila 
informacijo, da morajo prevozniki s.p.- ji, ki to dejavnost 
opravljajo, imeti po SKD-ju registrirane naslednje dejavnosti: - 
- 96.090 / druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene –  
lahko nudijo šoferske storitve (fizičnim) osebam oz. 
posameznikom s strankinim vozilom; 
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- 82.990 / drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje – lahko nudijo šoferske  storitve vožnje tovornih 
vozil, avtobusov in ostalih vozil, ki so v lasti poslovnih 
subjektov. 
Šoferske storitve lahko opravlja samo oseba, ki ima 
status s.p. sam in ne pri njem zaposleni vozniki. 
Potrebna je pogodba o poslovnem sodelovanju z naročnikom 
šoferskih uslug. Te usluge se vršijo v vozilih naročnika. 
 
ZA GOSTINCE 
 
Sporočamo vam, da so na spletni strani Sekcije za gostinstvo 
in turizem pri OZS v rubriki Zakonodaja dopolnjeni Pogoji za 
opravljanje gostinske dejavnosti z aktualno novo zakonodajo, 
ki so vam lahko v pomoč pri opravljanju vaše dejavnosti. 
Zakonodaja s področja gostinstva je dostopna le članom. 
 
ZA FRIZERJE 
 
Sekcija frizerjev pri OOZ Škofja Loka vabi na strokovni seminar 
»WELLA«, ki bo potekal v soboto, 28. marca, s pričetkom 
ob 15. uri, v prostorih podjetja ProKOZMETIKA d.o.o., Rožna 
ulica 44, Šenčur.  
Potekal bo predvidoma do 18. ure z vmesnim 15-minutnim 
odmorom. 
Na seminarju bo predstavljena tehnika barvanja, spenjanje las, 
tehnika striženja in styling.   
Strošek izobraževanja znaša: 
− za člane zbornice s poravnano članarino: 10 EUR/osebo 

(vključen DDV), razliko do polne cene krije Sekcija 
frizerjev iz sredstev za svoje delovanje v letu 2015; 

− za zaposlene pri samostojnih podjetnikih in v podjetjih, ki 
so v preteklosti plačevala prispevek Skladu za 
izobraževanje delavcev pri s.p. Gorenjske Kranj, je 
udeležba BREZPLAČNA, saj se stroški v celoti krijejo iz 
prejetih sredstev Sklada; 

− za nečlane zbornice: 50 EUR/osebo (vključen DDV).  
Prijave in plačilo kotizacije: 
Prijave zbiramo do vključno petka, 20. marca, oziroma do 
zasedbe prostih mest na telefon 04 /50 60 200 ali po e-pošti: 
ooz.sk.loka@siol.net.   Število udeležencev je omejeno!  
Strošek izobraževanja boste poravnali na osnovi izstavljenega 
računa po izvedenem izobraževanju. 
 
ZA GRAFIČARJE 
 
Sekcija grafičarjev pri OZS organizira ogled sejma FESPA 2015 
– največje svetovne razstave sitotiska, digitalnega in 
industrijskega tiska.  Ogled bo potekal v času od 21.5.2015 
do 23.05.2015 v Koelnu v Nemčiji. Sejem spada med 
tradicionalne sejemske prireditve in je med največjimi na 
strokovnem področju tiska in papirja v Evropi.  
Cena za člane Sekcije grafičarjev oziroma člane OZS je 
165,00 €/osebo. Za nečlane je cena 220,00 €/osebo. 
Možno je plačilo na obroke.   Rok za prijavo je 20. marec. 
Prednost pri prijavi imajo člani OZS.  
Za vstopnice se je možno prijaviti preko internetne strani 
www.fespa2015.com, kjer se boste predregistrirali za 
brezplačno vstopnico, ki je veljavna za vse dni sejma (sejem 
lahko obiščejo le registrirani obiskovalci).   
Program in dodatne informacije o ogledu sejma, lahko 
interesenti dobite v pisarni OOZ Škofja Loka. 

 
 
ŠTEVILNE UGODNOSTI IN VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE OOZ IN OZS 

 
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in 
podjetnikov, ki s pomočjo obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in 
popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih 
dobaviteljev, območnih zbornic in članov MOZAIKA 
PODJETNIH.  Več na spletni strani: 
http://www.mozaikpodjetnih.si/ 
Več o posebni ponudbi elektrike in zemeljskega 
plina:http://www.zanesljivo.si/ozs
 
 

 
UGODNI KRATKOROČNI KREDITI ZA ČLANE OOZ ŠKOFJA LOKA v sodelovanju z NLB d.d. in 
Gorenjsko banko d.d. Kranj 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka skupaj z bankami spodbuja razvoj svojih članov. S subvencioniranjem obrestne 
mere v višini 3% s strani OOZ Škofja Loka in dodatnim znižanjem s strani bank, znaša obrestna mera za kreditojemalca le 2,5% 
oziroma 2,0%. Gre za možnost ugodnega najema kratkoročnega kredita za druge potrebe v gibljivih sredstvih s subvencionirano  
obrestno mero, ki je namenjen premostitvi likvidnostnih težav pri poslovanju. 
Sredstva so na razpolago pri NLB d.d. Ljubljana in Gorenjski banki d.d. Kranj. 
 
 Vrsta naložbe  Kratkoročni kredit 12 mesecev 
Namen naložbe za gibljiva sredstva 
Znesek kredita max. 10.000 EUR/leto 
Možnost pridobitve 
kredita 

pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis 
izjave o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2015 

  GORENJSKA BANKA d.d. Kranj NLB d.d. Ljubljana 
1. Obrestna mera 2,50%, letno, nesprejemljiva 2,00%, letno, nespremenljiva 
2. Zavarovanje v skladu s politiko banke v skladu s politiko banke 
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3. obračunavanje obresti mesečno, na proporcialni način, na podlagi 360 
dni za leto in za dejanske dneve financiranja 

mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim 
sklepom o obrestnih merah Nove LB 

4.  Datum plačila obresti mesečno mesečno 
5. Odplačilo glavnice v skladu z dogovorom s kreditojemalcem 

(mesečno, kvartalno, polletno) 
dvanajst mesečnih obrokov 

6. Črpanje kredita nakazilo na poslovni račun nakazilo na poslovni račun 
7. Nadomestilo za 

obravnavo zahtevka 
100,00 EUR enkratno 50,00  EUR enkratno 

8. Vloge sprejema  Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, 
Kapucinski trg 7, tel.: 04/  2084-142 

NLB d.d., Koroška cesta 2, Kranj 
tel.: 04/ 2874-150 

Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko. Vsi 
kreditojemalci so dolžni v celotnem obdobju vračila kratkoročnega kredita redno plačevati članarino zbornici tudi v primeru prenehanja 
opravljanja dejavnosti. Izkoristite ugodnost, ki vam jo nudi stanovska organizacija! 
 
 
FINANČNE IN DAVČNE OBVEZNOSTI 
 
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA  
Račune za članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
(OZS) pošilja mesečno. Skupščina OZS je na svoji seji 
22.10.2013 sklenila, da se s 1.11.2013 spremeni višina 
članarine, ki tako znaša: 
→ 10 EUR/mesec za subjekte, ki opravljajo domačo in 

umetnostno obrt,  
→ 18 EUR/mesec za subjekte brez zaposlenih delavcev ter  
→ 27 EUR/mesec za subjekte, ki zaposlujejo delavce.  
Na računih, ki jih mesečno prejemate, je naveden tudi 
vaš morebitni dolg iz naslova članarine. Prosimo, da 
navedene podatke preverite in nam svoje morebitne 
pripombe čim prej sporočite! 
 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM 
RAZMERJU: Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo 
prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na 
znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane 
na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. 2015 se 
za izračun minimalne osnove za zavarovance iz 
delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače 
predpreteklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek 
povprečne plače preteklega leta. 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. do 28. 2. 
2015, znaša 792,05 EUR (52 % povprečne letne plače 
zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2013 znaša 
1.523,18 EUR). 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za 
osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2015 dalje, 
znaša 800,93 EUR (52 % povprečne letne plače zaposlenih v 
RS, preračunana na mesec, ki za leto 2014 znaša 1.540,25 
EUR). 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO 
DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
- za mesec FEBRUAR 2015 (rok plačila: do 15. v mesecu) 
→ prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 31,85 

EUR  
→ prispevek za zdravstveno zavarovanje: 32,72 EUR  
 
MINIMALNA PLAČA NI VEČ NAJNIŽJA OSNOVA ZA 
IZRAČUN PRISPEVKOV 
Za samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-2) 
Obveščamo vas, da se je s 1. 1. 2015 spremenila najnižja 
osnova za izračun pokojninskih in invalidskih prispevkov (PIZ), 
prispevkov za starševsko varstvo (ZSTV) ter za zaposlovanje 
(ZAP), to je 54 % od povprečne plače in ne več od minimalne 
plače.  
Najnižja osnova za plačilo prispevkov za mesec februar 
2015 je 831,74 EUR (54 % od 1.540,25 EUR PP 2014 za prisp. 
PIZ, ZSTV in ZAP) ter 924,15 EUR (60 % od 1.540,25 EUR PP 
2014 za prisp. ZZ). 
Preglednica zavarovalnih osnov in prispevkov za 
socialno varnost zasebnika za mesec FEBRUAR 2015 se 
nahaja na zadnji strani. 

  
KRATKA OBVESTILA 
 
PRODAJA OBJEKTA V ŽIREH 
V Žireh se prodaja poslovno stanovanjski  objekt v naselju Dobračeva. Nepremičnino prodaja banka z več kot 50% diskontom glede na 
ocenjeno vrednost. Banka je edini zemljiškoknjižni lastnik, objekt v izmeri 502 m2 pa je zanimiv za opravljanje obrti oziroma poslovne 
dejavnosti in hkrati za bivanje.     
Lastnik nepremičnine je v celoti uredil zemljiškoknjižno stanje, nepremičnina je prosta bremen in takoj vseljiva. Prvenstven interes 
lastnika je prodaja nepremičnine z možnostjo spremljave pri financiranju kreditno sposobnega  kupca. V  kolikor pa bi se izkazalo, da 
obstaja resen  interes za dolgoročen  najem  s predkupno pravico, pa je zadeva tudi odprta za nadaljnje pogovore. Dodatne 
informacije nudi mag. Hermina Krt (e-pošta: poslovneresitve@gmail.com). 
 
TEDEN OBRTI IN PODJETNIŠTVA NA LOŠKEM 
Tudi letos bo OOZ Škofja Loka v sodelovanju z Razvojno agencijo Sora in vsemi štirimi občinami (Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, 
Železniki in Žiri) pripravila bogat program v okviru 9. Tedna obrti in podjetništva na Loškem – TOP 2015 (16. - 23. maj).  Ponovno bo 
zaključek in obenem osrednji dogodek Podjetniška tržnica v soboto, 23. maja. Prijave za sodelovanje bomo pričeli zbirati v mesecu 
aprilu, o čemer vas bomo podrobneje seznanili z aprilsko številko Informatorja. 
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Informator izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka in je namenjen informiranju obrtnikov in podjetnikov v 
občinah Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Škofja Loka. 
 
Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 
zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Škofja Loka in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 
odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, podanih v tej publikaciji. 
 
Tisk: Tiskarna Primožič d.o.o., naklada 800 izvodov 

ZAVAROVALNE OSNOVE IN PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA ZA MESEC FEBRUAR 2015 

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

831,74 5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

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

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

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp. 3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 330,15 2.059,31

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - febr uar 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 
% od 1.540,25 EUR*

 
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP), v EUR      
**Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v februarju 2015 se 
znesek izračuna: 54 % od PP2014 1.540,25 = 831,74 eur      
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2)      

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

1.001,16 5.390,88

1.540,25 EUR*

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

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

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 243,78 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 63,67 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 65,68 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 5,31 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 134,66 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,00 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,00 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,00 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,40 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,60 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,00 10,78

Skupaj drugi prisp. 4,00 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ 382,44 2.059,31

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. pod laga 040) - februar 2015

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni dav čni podra čun Referenca

 
DŠ pomeni davčna številka zavezanca      
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP), v EUR (zadnja znana povprečna plača)      
**Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2015 znaša 65 % zadnje znane povprečne letne plače; v februarju 2015 se 
znesek izračuna: 65 % od PP2014 1.540,25 = 1.001,16 eur      
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2)      


