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V NAJEM ODDAMO POSLOVNE PROSTORE
Na zbornici oddamo v najem poslovna prostora v velikosti 64,10 m2 in 10 m2 po ceni 6,65 EUR/m2 (pritličje). Prostora sta primerna
za opravljanje pisarniške dejavnosti, večji pa tudi za storitvene ali trgovinske dejavnosti. Info na tel.: 04 50 60 205.

HITRO IN ENOSTAVNO DO NASVETA IN ODGOVORA
−
−

širitev poslovanja v druge države,
opravljanje storitev v tujini…

Imate vprašanje iz področja registracije podjetja, delovnega in
socialnega prava, civilnega in gospodarskega prava, tehnične
zakonodaje in standardov ter drugih poslovnih vsebin?
Tukaj smo, da vam pomagamo!

VAS ZANIMA….

Na OOZ Škofja Loka vam v sodelovanju s Svetovalnim centrom
pri OZS in drugimi zunanjimi svetovalci z veseljem pomagamo
z brezplačnimi nasveti.

….kako po 1.7.2013
poslovanje s Hrvaško?

Storitve, ki jih ponujamo, so za člane s poravnano članarino
brezplačne. Le nekateri svetovalni produkti so zaradi velikega
obsega dela in poglobljenosti le delno plačljivi.
Celovitost svetovalne ponudbe zagotavljamo s pokrivanjem
različnih strokovnih področij, ki se pri reševanju konkretnih
problemov velikokrat medsebojno prepletajo.

Hrvaška je s 1. 7. 2013 postala nova
članica Evropske unije in del skupnega
evropskega trga.
Od 1. 7. 2013 dalje je s Hrvaško
vzpostavljen prost pretok blaga, oseb, storitev, kapitala in
znanja. Poslovanje s Hrvaško bo potekalo kot z ostalimi
državami v Evropski uniji.
Razmišljate o širitvi svojega poslovanja na Hrvaško? Želite o
tem pridobiti več informacij?

Področja iz katerih svetujemo so:
− pravilna izbira statusa podjetja
− registracija podjetja in statusno preoblikovanje podjetij
− pogoji za opravljanje dejavnosti
− pogoji za delovne in poslovne prostore, ureditev poslovnih
prostorov (pogoji za posamezne dejavnosti)
− delovna razmerja in delovno pravo

poteka

Potem smo za vas pravi naslov!
OZS je pripravila celovit pregled pogojev in določb, ki
urejajo tako ustanovitev podjetja na Hrvaškem,
zunanjo trgovino in carinske postopke kot tudi
zaposlovanje delavcev.

AKTUALNO
KAKO SE UPOŠTEVAJO NOVE STOPNJE DDV
Od 1. julija letos se obračuna in plačuje DDV po splošni
stopnji 22 odstotkov (ne več 20 odstotkov) in po nižji
stopnji 9,5 odstotka (ne več 8,5 odstotka), kar določa

Kaj je treba vedeti o
DDV po vstopu
Hrvaške v EU
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Javni razpisi in
povabila

spremenjeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014, objavljen v Uradnem listu RS
29.5.2013.
Za opravljen del dobave blaga ali storitev - če je bil del
opravljen pred 1. julijem, preostali del pa po tem datumu -

Na voljo ugodni
kratkoročni krediti
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Finančne obveznosti
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obračuna zavezanec DDV za celotno dobavo blaga ali storitev
po novih stopnjah DDV (9,5 oziroma 22 odstotkov).
POZOR: ne glede na prejšnje določilo lahko davčni zavezanec
na 30. junija letos obračuna DDV po starih stopnjah (8,5
oziroma 20 odstotkov) za delne dobave blaga ali storitev,
opravljene pred 1. julijem - a le, če je račun za te, že
opravljene dobave, izdan najpozneje do 20. julija 2013.
Znesek tako obračunanega DDV se vključi v obračun za davčno
obdobje junij 2013 oziroma april-junij 2013.
Če davčni zavezanec pred 1. julijem prejme celotno plačilo za
dobavo blaga ali storitev, ki pa bo v celoti opravljena po tem
datumu, obračuna DDV po starih stopnjah (8,5 oziroma 20
odstotkov).
Če davčni zavezanec pred 1. julijem prejme le delno plačilo za
dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem
datumu, od prejetega predplačila obračuna DDV po starih
stopnjah (8,5 in 20 odstotkov), od preostalega plačila pa po
novih stopnjah (9,5 oziroma 22 odstotkov).
Ti pravili o predplačilih bi se po predlogu zakona uporabljali
tudi za opravljena predplačila za prihodnje čezmejne storitve,
ki jih opravi davčni zavezanec s sedežem zunaj Slovenije in za
katere je dolžan plačati DDV kot prejemnik storitev.
UVELJAVLJANJE
DELNE
PRISPEVKOV ZA ZPIZ

OPROSTITVE

PLAČILA

Od 1. julija 2013 dalje je ob prvem vpisu v poslovni register
mogoče uveljavljati tudi delno oprostitev plačila prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot
samozaposleni, so:
→ v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni
register ali v drug register oziroma evidenco oproščene
plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka
delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka;
→ prav tako so v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka
zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov
zneska prispevka.
Razliko do polnega zneska prispevkov krije Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokrivala Republika
Slovenija. Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje velja zgolj ob prvem vpisu v poslovni
register, torej oseba, ki je že imela odprt s.p. in ga je kasneje
zaprla, ob ponovnem odprtju oprostitve ne more uveljavljati.
Delno oprostitev je mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje.
V kolikor je bilo podjetje v poslovni register vpisano pred 1.
julijem 2013, te delne oprostitve ne more uveljavljati. Delna
oprostitev prispevkov velja samo za samozaposlitev, kar
pomeni, da ne velja za popoldanski ali študentski s.p..
SPREMEMBE V IZPOLNJEVANJU iREK in REK OBRAZCA
PO 1.7.2013
Glede na spremembe zakonodaje s področja plačevanja
prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je dopolnjen obračun
davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih
odtegljajev – iREK obrazec.
Več smo o spremembah, ki veljajo od 1.7.2013 dalje, že
pisali v junijski številki našega glasila Informator,
pojasnila pa so objavljena tudi na spletni strani Davčne
uprave.

V VELJAVI NOVELA INSOLVENČNEGA ZAKONA
S 15.6.2013 je začela veljati novela zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju. Ta med drugim krepi položaj upnikov, širi možnost
nadzor ministrstva nad delom upraviteljev in uvaja
poenostavljeno prisilno poravnavo za mala podjetja in
samostojne podjetnike.
Novela omogoča, da bodo upniki in novi investitorji brez
soglasja lastnikov svoje terjatve do insolventnega dolžnika in
vložke lahko preoblikovali v lastniške deleže ter vodili posle do
prve skupščine po potrjeni prisilni poravnavi.
Upniški odbor bo odslej lahko zahteval zamenjavo upravitelja,
imel pa bo tudi možnost vpogleda v dokumentacijo, ki jo v
zvezi s postopkom vodi upravitelj.
Da bi preprečili pristranski vpliv na insolvenčne postopke, so
dodane nove ovire za imenovanje v upniški odbor, in sicer vanj
ne bodo mogle biti imenovane osebe, ki so bile v zadnjih dveh
letih družbeniki v tem podjetju, in osebe, ki imajo v razmerju
do insolventnega dolžnika (kadar je ta fizična oseba) položaj
ožje povezane osebe.
Delavci bodo lahko vložili ugovor proti vodenju prisilne
poravnave, če bo družba za več kot 15 dni zamudila s plačilom
plač do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in
prispevkov. Delavci so tudi oproščeni založitve predujma za
začetek stečaja.
Novela širi nabor pogojev, po katerih se šteje, da je podjetje
insolventno, in sicer če bo imelo podjetje račune na podlagi
sklepa o izvršbi (ne pa tudi na podlagi sklepa o zavarovanju)
blokirane več kot 60 dni neprekinjeno ali s prekinitvami več kot
60 dni v obdobju zadnjih 90 dni.
Novela uvaja poenostavljeno prisilno poravnavo za
samostojne podjetnike in mikro podjetja, s katero naj
bi bili ti postopki cenejši in hitrejši. V okviru postopka
bo dolžnik sam izvedel pogajanja z upniki in z njimi
sklenil pogodbe.
Pri prisilni poravnavi so poleg minimalno 50-odstotnega
poplačila terjatev v štirih letih določili tudi vmesno dinamiko
plačila terjatev - v prvem letu mora biti poplačana vsaj osmina,
v drugem letu vsaj četrtina in v tretjem letu vsaj tri osmine
vseh navadnih terjatev. Upniki lahko zahtevajo stečaj, če
dolžnik za več kot dva meseca zamuja s plačilom svojih
obveznosti v prisilni poravnavi.
Novela uvaja tudi možnost prodaje premoženja na javnih
dražbah na podlagi padajoče cene, in sicer se bo izklicna cena
postavila vsaj za četrtino nad likvidacijsko vrednostjo, nato pa
se bo dražilo navzdol.
Okrepljen je nadzor nad upravitelji s strani resornega
ministrstva, in sicer bo ministrstvo lahko med drugim v primeru
disciplinskega postopka začasno prepovedalo opravljati
funkcijo upravitelja.
Novela tudi določa, da upravitelj, ki je hkrati tudi odvetnik, ne
sme kot odvetnik zastopati stečajnega dolžnika v sodnih ali
drugih postopkih, ki se vodijo v zvezi s stečajnim postopkom, v
katerem je bil imenovan za upravitelja.
NOVOSTI KORIŠČENJA LETNEGA DOPUSTA
IZPLAČILA REGRESA PO NOVEM ZDR-1

IN

Bliža se skrajni čas za izplačilo regresa in ker je to tudi čas
počitnic, je potrebno, da se še pravočasno seznanite z
novostmi, ki jih je prinesel ZDR-1.
V skladu z 131. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)
je delodajalec dolžan izplačati delavcu, ki ima pravico do
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letnega dopusta, regres za letni dopust, in sicer najmanj v
višini minimalne plače.
Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija
tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti pa se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa v
primeru nelikvidnosti delodajalca, vendar ne kasneje kot do 1.
novembra tekočega koledarskega leta.
Ker je izplačilo regresa vezano na pravico do koriščenja letnega
dopusta velja:
→ če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela
letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela
regresa.
→ delavec ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu
času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v
primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67.
členom tega ZDR-1, ki določa posebne primere dela v
krajšem delovnem času.
Po določbah 67. člena ZDR-1 ima namreč delavec, ki dela
krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju
ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega
zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas, kar pomeni, da
ima tudi pravico do plačila za delo po dejanski delovni
obveznosti ter druge pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja, kot delavec, ki dela polni delovni čas.
Po novem 159. členu ZDR-1 delavec pridobi pravico do
letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja.
Še vedno velja, da letni dopust v posameznem koledarskem
letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela
delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od
razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Pri
tem pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta v dolžini:
→ 3 dni - starejšemu delavcu, invalidu, delavcu z najmanj
60% telesno okvaro in delavcu, ki neguje in varuje otroka
s telesno ali duševno prizadetostjo,
→ 1 dan - delavcu z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let in sicer
za vsakega otroka posebej.
Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta
v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca

tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna,
preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do
30. junija naslednjega leta.
Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno
razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem
koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima
pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve,
oziroma, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo
sorazmernega dela letnega dopusta glede na trajanje
zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem
koledarskem letu, če delavec med koledarskim letom sklene
pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Pri izračunavanju
sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva
zaokroži na cel dan letnega dopusta.
Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v
tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega
leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe,
porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka,
do 31. decembra naslednjega leta. Pri tem velja, da:
→ delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust
do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako
določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca;
→ delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe
sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do
izrabe letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob
začetku naslednjega koledarskega leta.
PRAVICA
DO
SORAZMERNEGA
»STAREM« ZDR

IZRABE
CELOTNEGA
OZIROMA
DELA LETNEGA DOPUSTA PO

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pojasnjuje, da
se ob uveljavitvi novega zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)
pri delavcih, ki so pravico do celotnega letnega dopusta
pridobili do 12. aprila 2013, upošteva ureditev iz starega
zakona (ZDR), na podlagi katere je bila pravica do letnega
dopusta in njegove izrabe pridobljena.
Stališče je v celoti objavljeno na spletni strani
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmer
ja_in_pravice_iz_dela/delovna_razmerja/zdr/stalisce_mddsz_le
tni_dopust/

KAJ JE TREBA VEDETI O DDV PO VSTOPU HRVAŠKE V EU
(vir: Tanja Urbanija, Finance)
Če poenostavimo, bomo namesto izvozov in uvozov imeli pri
poslovanju z davčnimi zavezanci iz Hrvaške EU-dobavo blaga
ali storitev. Za naše poslovne partnerje na Hrvaškem bomo
morali pravočasno ugotoviti, ali imajo identifikacijsko številko
za DDV (za poslovanje znotraj EU) ali ne.
To bomo morali vnesti tudi v naše baze podatkov, saj sicer
poročila o EU-dobavah blaga ne bomo mogli pravilno izpolniti.
V primeru »pošiljčnih« poslov (prodaja blaga iz Slovenije
končnim porabnikom na Hrvaško) pa bomo morali poznati tudi
omejitev, določeno v hrvaški zakonodaji.
V Sloveniji je meja za registracijo DDV 50 tisoč evrov
obdavčljivega prometa. Na Hrvaškem je ta meja 230 tisoč kun,
kar je približno 30.400 evrov. Če slovenski davčni zavezanec
opravi promet, za katerega se mora registrirati za DDV oziroma
na Hrvaškem PDV, mora to narediti, četudi s svojimi posli ne
bo presegel meje 230 tisoč kun (30.400 evrov). Za transakcije
z osebami, ki na Hrvaškem niso davčni zavezanci (večinoma

fizične osebe), pa znaša meja 270 tisoč kun, kar je približno
35.600 evrov. Te posle pogosto imenujemo tudi pošiljčni posli
ali kataloška prodaja.
Sprememba identifikacijskih številk za DDV
Za namene EU-poslovanja bodo davčni zavezanci na Hrvaškem
pridobili identifikacijsko številko za DDV, ki bo sestavljena
podobno kot naša. Številka bo sestavljena tako, da bo imela
predpono HR, ki ji bo sledilo 11 številk, ki bodo pomenile
trenutno davčno številko. V naših evidencah (tako poslovnih
kot tudi komercialnih) bomo morali pri hrvaških davčnih
zavezancih vnesti podatek o ID-številki za DDV, ko bodo
hrvaški davčni zavezanci pridobili to številko.
Te številke bomo lahko preverjali tudi na svetovnem spletu na
strani VIES (to je isti dostop, kjer zdaj preverjamo ID-številke
za druge države EU). Seveda pa je težko vnaprej reči, kdaj bo
to na spletu tudi res delovalo. Tistemu, ki bo imel posle že v
začetku julija, priporočajo, da od hrvaškega partnerja pridobi
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potrdilo o ID-številki za DDV, ki ga bo izdala hrvaška davčna
uprava, če ne bo možno teh številk preverjati na strani hrvaške
davčne uprave. Ker bo možno številke preveriti tudi na
svetovnem spletu (verjetno pa ne takoj 1. julija), ni posebnega
smisla, da bi od vseh partnerjev iz Hrvaške, ki imajo status
davčnega zavezanca, zahtevali potrdilo o ID-številki za DDV, če
bomo lahko pozneje to preverili na prej omenjeni strani VIES.
Od 1. julija, torej od vstopa Hrvaške v EU, bomo lahko kupce,
ki imajo status davčnega zavezanca na Hrvaškem, obravnavali
enako, kot zdaj obravnavamo kupca (davčnega zavezanca) iz
EU.
Prodaja davčnim zavezancem s hrvaško ID-številko za
DDV
Za vse dobave blaga, ki so izvedene po 1. juliju in za katere ni
bil začet carinski postopek, bomo morali upoštevati pravila za
EU-dobavo blaga. Dobava blaga bo načelno lahko oproščena
slovenskega DDV (ne bo izvoznega postopka in nobene
carinske kontrole), če bomo izpolnjevali dva pogoja.
Od hrvaškega kupca bomo morali imeti veljavno ID-številko za
DDV, ki bo, kot že omenjeno, sestavljena iz predpone HR in 11
cifer, ki pomenijo trenutno davčno številko. Drugi pogoj pa je,
da bomo imeli dokazilo o tem, da je bilo blago izneseno iz
Slovenije v drugo državo EU (Hrvaško). Tako prodajo bomo
vpisali v rekapitulacijsko poročilo (obrazec RP-O). Ta vpis pa
ne bo možen, če ne bomo imeli hrvaške ID-številke za DDV
hrvaškega kupca.
Prodaja fizičnim osebam
V tem delu gre za posle, ko blago pošljemo (po pošti ali kako
drugače) fizični osebi na Hrvaškem. Za te posle velja pravilo,
da se DDV obračuna v državi prodajalca, dokler prodajalec s
svojimi prodajami v drugi državi EU ne preseže določene
vrednosti. Ko to vrednost preseže, se mora prodajalec za
namene DDV identificirati v državi EU, v katero prodaja. Na
Hrvaškem je to 270 tisoč kun.

Do 30. junija so se načelno takšne prodaje na Hrvaško
obravnavale kot izvoz. Po 1. juliju pa bomo morali paziti, ali
bomo presegli mejo 270 tisoč kun. Dokler te meje ne
presežemo, moramo obračunati slovenski DDV (mišljeno za
prodaje od 1. julija), saj pogoji za oprostitev pri EU-dobavi
blaga niso izpolnjeni. Ta mejni prag vedno določi država, v
katero blago prispe. Zaradi tega se za določitev praga
upošteva hrvaška zakonodaja, ne naša, kar je tudi razlog,
zakaj je meja določena v kunah.
Pri registraciji za DDV na Hrvaškem pri »pošiljčnih« poslih se
gleda vrednost dobav blaga (ne storitev) na Hrvaško, ne pa
vrednost dobav posameznim kupcem. Ko z dobavami blaga
končnim porabnikom na Hrvaško (po vstopu Hrvaške v EU) v
koledarskem letu presežete znesek, ki ga določi hrvaška
zakonodaja (trenutno 270 tisoč kun), ste se zavezani
identificirati oziroma registrirati za namene DDV na Hrvaškem
in ste posledično zavezani obračunati hrvaški DDV. Dejansko je
treba postopek identifikacije začeti, preden je prag presežen.
Dokler praga 270 tisoč kun v koledarskem letu ne presežete,
se vam ni treba registrirati na Hrvaškem in izdajate račun v
skladu z našim ZDDV-1 in obračunavate slovenski DDV. Ta
promet evidentirate v obrazec DDV-O v zaporedni številki 11 in
21 oziroma 22.
Če bi se morali pozneje identificirati za DDV na Hrvaškem, ker
bi v koledarskem letu presegli znesek 270 tisoč kun, bi to
pomenilo, da računov ne bi smeli izdajati pod slovensko IDštevilko za DDV, temveč bi morali navesti hrvaško ID-številko
za DDV in pri izdaji računov in evidentiranju v celoti upoštevati
hrvaško zakonodajo.
Kje bi se fizično izdajali računi, ni pomembno (navadno v
Sloveniji). Takšne račune (z obračunanim hrvaškim PDV) v naš
obrazec DDV-O vpisujete v zaporedno številko 13 (prodaja
blaga na daljavo) in sočasno še v ustrezne hrvaške evidence
DDV, ki se tudi oddajajo v elektronski obliki (ePorezna).

JAVNI RAZPISI IN POVABILA
P4 - SOFINANCIRANJE NOVE TEHNOLOŠKE OPREME V
LETIH 2013 – 2014
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij v
materialna in nematerialna sredstva, in sicer tistih, ki so
povezana s širitvijo obstoječega podjetja, z razširitvijo
dejavnosti podjetja na nove, dodatne proizvode ali s
temeljnimi spremembami v splošnem procesu proizvodnje
obstoječega podjetja.
Upravičeni stroški so stroški:
1. materialnih investicij, in sicer stroški nakupa novih strojev in
nakupa nove strojne opreme;
2. nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa nove
programske opreme do največ 40.000,00 EUR, ki predstavljajo
smiselno zaokroženo tehnološko celoto in so povezani z novimi
proizvodi/storitvami
oziroma
temeljito
izboljšanimi
proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo ali z bistvenimi
spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu na
tehnološkem področju.
Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja. Za
mikro podjetja je višina sofinanciranja do 50% upravičenih
stroškov za sofinanciranje (pogoji):
- spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje
znaša 100.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost
upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,
- zgornja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša
500.000 EUR predračunske vrednosti, za vrednost upravičenih
stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV,

- minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi
upravičenih stroškov je 50.000 EUR; maksimalna odobrena
višina sofinanciranja je 250.000 EUR.
Do sofinanciranja so upravičene samo začetne investicije.
Nadomestne investicije niso upravičene do sofinanciranja.
Rok za predložitev vlog je 5.9.2013!
Celotno razpisno dokumentacijo in vse podrobnosti najdete na
spletnih
straneh
Slovenskega
podjetniškega
sklada
(http://www.podjetniskisklad.si).
4.
JAVNO
POVABILO:
»USPOSABLJANJE
IN
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 2011«
Namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja
zaposlenih. Z javnim povabilom želi Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije spodbujati delodajalce,
da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in
kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu
dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju
usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in
zaposljivosti.
Ciljne skupine javnega povabila so:
•
za sklop usposabljanj A in B (splošna in posebna
usposabljanja): zaposleni pri ponudniku, ki v času
usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let; invalidi, zaposleni pri
ponudniku; ženske z največ dokončano osnovno šolo
zaposlene pri ponudniku;
•
za sklop usposabljanj C (javno veljavni programi): vsi
zaposleni pri ponudniku.
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Naročnik si pridržuje pravico, da tekom trajanja javnega
povabila spremeni ciljno skupino, o čemer bo obvestil javnost
na spletnih straneh sklada: www.sklad-kadri.si.
Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih
projektov znašajo skupaj 1.437.888,45 EUR.
Ponudbo lahko ponudniki brez posrednikov vložijo od 1. 7.
2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma
najkasneje do 31. 10. 2013.
Dodatne informacije nudi Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (www.sklad-kadri.si)
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠTVU
V LETU 2013
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS št.
55/2013 objavil nov javni razpis. Predmet razpisa je
dodeljevanje ugodnih posojil vlagateljem z začetnimi projekti
podjetniškega značaja, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.
Posojila so namenjena projektom na območju celotne
Republike Slovenije. Skupna višina razpisanih ugodnih
posojil za podjetniške projekte je 6.000.000 EUR.
Cilj razpisa je spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja
podeželja, enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti
ter večje zaposljivosti v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški projekta (brez DDV): nakup
nepremičnin, gradnja in obnova objektov, nakup strojev in
opreme (z montažo in s prevozom), nakup nematerialnih
naložb.
Vlagatelji projekta in upravičenci do sredstev so lahko velika,
srednje velika, mala in mikro podjetja.
Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 2.8.2013 do 14. ure in 2.zadnji rok 20.9.2013 do 14. ure.
Dodatne informacije nudi Slovenski regionalno razvojni sklad
na www.regionalnisklad.si, kjer je objavljen tudi celotni razpis.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POSLOVNEGA
SVETOVANJA ZA INTERNACIONALIZACIJO V LETU
2013.
V petek, 28. 06. 2013, je SPIRIT Slovenija, javna agencija, v
Ur.l. št. 55/2013 objavila javni razpis, katerega predmet je
sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo
mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju
MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju
ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov
za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za
internacionalizacijo.
V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja
zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja (najmanj 10
svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mesecev). V okviru
srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega
položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza
položaja podjetja – analiza SWOT, analiza proizvodov,
izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in
finančnih sposobnosti).

V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje
strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s
profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg,
odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za
iskanje informacij, določitev vrste strank oz. trga, na katerega
podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo
izdelanega plana).
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za
izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša
200.000,00 EUR.
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so stroški
svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za
internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec.
Javni razpis je odprt do vključno 2.8.2013 do 12.00
ure. Dodatne informacije ter celotni razpis najdete
http://www.spiritslovenia.si v rubriki: Javni razpisi in naročila.
MOS-OVI PODJETNI TALENTI 2013
MOS prinaša številne priložnosti in odpira vrata najbolj
podjetnim, inovativnim in pogumnim! V družbi Celjski sejem
d.d. želijo skupaj s partnerji na 46. MOS ponuditi priložnost
pogumnim in inovativnim mladim podjetnikom, da se
predstavijo v družbi preko 1000 neposredno prisotnih
razstavljavcev iz več kot 30 držav.
Celjski sejem skupaj s partnerji TREM najbolj podjetnim
talentom podarja PAKET storitev:
→ 9 m2 razstavnega prostora z opremo na 46. MOS v
sejemski dvorani L1 v družbi najbolj podjetnih iz Slovenije
in tujine,
→ izdelava video predstavitve podjetja s katero boste dosegli
večjo vidnost in promocijo,
→ svetovanje pri izdelavi podjetniškega načrta,
→ udeležba na mednarodnih poslovnih srečanjih, ki se bodo
odvijala v okviru MOS-a (Dan gospodarske diplomacije,
Mednarodno poslovno srečanje obrtnikov in podjetnikov iz
Slovenije, držav EU in JV Evrope ter Turčije s področja
obnovljivih virov energije, gradbeništva, elektronike ter
kovinske, lesne, plastične in elektro industrije)
→ splošna promocija v vseh komunikacijskih sredstvih, ki
bodo to dopuščala (zloženka za obiskovalce sejma,
odgovori na novinarska vprašanja o dogajanju na sejmu,
PR članki, napoved na novinarski konferenci pred
sejmom).
Vabijo mlade podjetnike do 30 let, ki so na začetku
svoje podjetniške poti ter lastnike inovativnih
podjetniških idej, izumov ali izboljšav, ki iščejo partnerje,
investitorje ali potencialne kupce in bi želeli svojo podjetniško
idejo predstaviti več kot 137.000 obiskovalcem, ki MOS
obiščejo v sedmih sejemskih dneh.
Izpolnite prijavni obrazec, ki ga najdete na www.ce-sejem.si in
ga najkasneje do 10. julija 2013 pošljite na Celjski sejem
d.d. s pripisom ZA RAZPIS 46. MOS.

OBVESTILA ZA SEKCIJE
ZA AVTOSERVISERJE
Sekcija avtoserviserjev pri OZS je uspela doseči znižanje
okoljske dajatve za fluorirane toplogredne pline oz. plin R
134a, in sicer za 5-krat!!! To pomeni, da boste od sedaj
naprej avtoserviserji pri nakupu ene same jeklenke
plina privarčevali okoli 240 evrov!!! Vlada Republike
Slovenije je namreč na predlog Sekcije avtoserviserjev pri
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sprejela novo Uredbo o
okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida. Ta je začela veljati s 1. junijem 2013 in je prinesla že

omenjeno 5-kratno zmanjšanje cene za enoto obremenitev
okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na fluorirane toplogredne
pline. To za člane zbornice pomeni znižanje stroškov v
višini letne članarine Obrtno-podjetniški zbornici, in
sicer zgolj pri nakupu ene jeklenke. Po naših informacijah
pa nekateri prodajalci v Sloveniji od sedaj naprej tudi ne
zaračunavajo več kavcije za jeklenke. Sekcija avtoserviserjev
se zahvaljuje vsem, ki so jo na problem opozorili in ji hkrati
pomagali pri razgovorih in pogajanjih s pristojnim
ministrstvom.
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ZA PLASTIČARJE
Sekcija plastičarjev pri OZS vabi na ogled največjega
mednarodnega strokovnega sejma za plastiko in gumo
K DÜSSELDORF, ki bo potekal od 16. - 23. oktobra 2013.
Sekcija je pridobila ponudbe agencije Sejmi d.o.o. za izvedbo
potovanja in nastanitve s spremljevalnim programom.
Na voljo imate možnost izbire dveh variant z letalom (čarter ali
redna linija, 690 EUR za nočitve v dvoposteljni sobi) ter
varianto avtobusnega prevoza (350 EUR za nočitve v
dvoposteljni sobi).
Sekcija plastičarjev pri OZS bo vsem svojim članom, ki se bodo
odločili za udeležbo na sejmu z eno od zgornjih variant,
sofinancirala stroške udeležbe v višini 100 EUR na člana. oz. do
skupne maksimalne višini 1.500 EUR za vse udeležence. Rok
za prijavo je 20. julij 2013 oz. do zasedbe mest. Dodatne
informacije nudi strokovna služba naše zbornice.

ZA AVTOPREVOZNIKE
Prejeli smo več aktualnih obvestil za avtoprevoznike, ki jih
podrobneje objavljamo na naši spletni strani (www.oozskofjaloka.si). Obvestila se nanašajo na:
→ uvedbo
sistema
elektronskega
cestninjenja
na
Madžarskem in v Belorusiji s 1.7.2013,
→ uveljavitev novega zakona o prekrških na Hrvaškem,
→ režim prevozov po vstopu Hrvaške v EU,
→ zaposlovanju državljanov Hrvaške,
→ predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa,
→ nov Forum na spletni strani Sekcije za promet pri OZS,
→ pojasnilo glede priznavanja strokovne usposobljenosti
voznikov.

Akcija: »MATIjA dela«
S 1. julijem se spreminja zakon o urejanju trga dela, ki bo
starejšim omogočil začasno in občasno delo. Upokojence, ki
bodo želeli svoje znanje in čas delno nameniti opravljanju
plačljivega dela, bodo lahko najemali tudi obrtniki in podjetniki.
In zakaj bi bil nekdo sploh zainteresiran najeti starejšega, ko
pa že za veliko mlajših ni dela in zanimanja? Zato, ker so
prednosti najema upokojencev delo ob vikendih in izven
rednega delovnega časa ter pomoč pri nadomeščanju lastnega
kadra zaradi letnih dopustov. Zaposlitev starejše osebe je za
delodajalca finančno ugodna, starejši delavci so zelo izkušeni
in vajeni različnih okolij, odlikujejo jih potrpežljivost,
umirjenost in široko znanje.
Delovne izkušnje, znanje in modrost starejših so neprecenljive,
zato jih mora družba spoštovati in negovati. Starejšim je treba
omogočiti, da še naprej prispevajo družbi in s svojim znanjem
povečujejo uspešnost podjetij ter bogatijo znanje mlajših
generacij, kot tudi, da sami ostanejo dlje časa aktivni, zdravi in
samostojni.
Obrtniki in podjetniki lahko pridejo do upokojencev, ki
želijo delati, preko mreže za starejše MATIjA. Akcija
»MATIjA dela« povezuje delodajalce, ki starejšim osebam

ponujajo delo in upokojence, ki želijo opravljati plačljiva dela.
Povezovanje delodajalcev in upokojencev poteka preko
brezplačne telefonske številke 080 10 10, kjer zabeležijo
ponujeno in iskano delo, najdejo ujemanje ter o tem obvestijo
delodajalce in upokojence.
V okviru akcija »MATIjA dela« poteka tudi ocenjevanje
zadovoljstva delodajalcev s posameznim delavcem. MATIjA
ponuja delodajalcem vzorce vseh pogodb in pravne informacije
o ureditvi področja dela starejših, v mreži pa vodijo tudi
evidenco vseh sklenjenih pogodb s starejšimi osebami.
Ker akcija »MATIjA dela« poteka v okviru mreže
MATIjA, lahko delodajalec v primeru vključitve v mrežo
na isti telefonski številki 080 10 10 ponudi tudi vse
svoje storitve in blago za uporabnike, s čimer zmanjša
stroške marketinških aktivnosti, si avtomatsko poveča krog
potencialnih strank, z upoštevanjem etičnih in poslovnih načel
pa tudi gradi in utrjuje svojo organizacijo kot družbeno
odgovorno.
Več informacij o akciji »MATIjA dela« najdete na spletni strani
http://delo.cd-matija.si/.

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 2,0%
oziroma 1,9%. 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
GB d.d. Kranj.
Vrsta naložbe
Kratkoročni kredit 12 mesecev
Namen naložbe
za gibljiva sredstva
Znesek kredita
max. 10.000 EUR/leto
Možnost
pridobitve pogoji bank, plačana članarina OOZ Škofja Loka, podpis izjave
kredita
o članstvu v OOZ Škofja Loka do konca leta 2014
GORENJSKA BANKA d.d. Kranj
NLB d.d.
1. Obrestna mera
1,90%, letno, nesprejemljiva
2,00%, letno, nespremenljiva
2. Zavarovanje
v skladu s politiko banke
v skladu s politiko banke
3. obračunavanje obresti
mesečno, na proporcialni način, na podlagi mesečno, na način v skladu z vsakokrat veljavnim
360 dni za leto in za dejanske dneve sklepom o obrestnih merah Nove LB
financiranja
4. Datum plačila obresti
mesečno
mesečno
5. Odplačilo glavnice
v skladu z dogovorom s kreditojemalcem dvanajst mesečnih obrokov
(mesečno, kvartalno, polletno)
6. Črpanje kredita
nakazilo na poslovni račun
nakazilo na poslovni račun
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7.
8.

Nadomestilo za
obravnavo zahtevka
Vloge sprejema

65,00 EUR enkratno

50,00 EUR enkratno

Gorenjska banka d.d., PE Škofja Loka, NLB d.d., Izpostava Šk. Loka, Spodnji trg 2a,
Kapucinski trg 7, tel.: 04/ 2084-142
tel.: 04/ 5150- 430
Kreditni potencial je omejen in je na razpolago do porabe sredstev. Upošteva se vrstni red prispetja popolnih vlog na banko.
Prostovoljni član lahko pridobi kratkoročni kredit po preteku vsaj 6-mesečnega članstva in rednega plačevanja članarine OOZ Škofja
Loka.
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!

UGODNI KREDITI ZA PODJETJA IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, v katero svoja sredstva združujejo občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki
in Žiri ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka, je odprt razpis, v okviru katerega lahko podjetja in dopolnilne dejavnosti
na kmetijah pridobite ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila.
Dolgoročna posojila so vam na voljo za:
- nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
- nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
- nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Dobite jih lahko po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% p.a. Najamete jih lahko za dobo do 10 let.
Razpis je odprt tudi za kratkoročna posojila, ki jih lahko najamete za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mesecev po
obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno.
Za podrobnejše informacije o razpisu pokličite na Razvojno agencijo Sora, tel. 04 50 60 220.

Akcija: "ČLAN - ČLANU"
Član – članu je akcija, s katero skuša OOZ Škofja Loka spodbuditi in povečati trgovanje med
svojimi člani! Pričakujemo, da se boste za objavo posebnih ugodnosti oz. akcij v okviru vašega
poslovanja odločili tudi vi! Spodaj navedene obratovalnice nudijo članom OOZ Škofja Loka
posebne popuste:
STUDIO DESIGN DEMŠAR d.o.o., Kamnitnik 18, Škofja Loka nudi 10%
popust na marketinške materiale in profesionalno fotografijo. Info: 041
736 898, www.design-demsar.si, www.francdemsar.com
RAČUNOVODSKI SERVIS ERIKA, Fužinska ul. 3, Škofja Loka (nad
Deželno banko poleg mlekarne) nudi prve tri mesece 50% popusta na
računovodske storitve. Info: 031 375 328, www.erika.si.
KOZMETIČNO-MASAŽNI SALON RITMOLOKO, Kidričeva c. 75, Škofja
Loka, 10 % popust na vse masaže (klasična in športna masaža, masaža
hrbta, refleksna masaža, antistresna in anticelulitna masaža,
kombinacija ThetaHealing svetovanja in masaže, masaža v dvoje in
TUI-NA masaža. Info in prijave: 041 710 310 ali info@ritmoloko.si,
www.ritmoloko.si
AM – BS inženiring, d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka; tel.: 051 366
397 ali 040 543 340, ales@ab-okolje.si, nudi 10 % popusta pri izdelavi
in postavitvi rastlinskih čistilnih naprav, sanacijah
in
vzdrževanju
kanalizacijskih sistemov v poslovnih in stanovanjskih objektih, snemanju
kanalizacijskih sistemov, odmašitvi zamašenih kanalizacijskih sistemov
SANKARI, SUZANA DOLENC s.p., Podlubnik 133, Škofja Loka, 10%
popust na Shiatsu masažo, rekleksoterapijo, klasično masažo,
metamorfno tehniko, ThetaHealing terapije. Info: 040/377-126 ali
suzana@sankari.si
CVETLIČARSTVO MOHORIČ, DARKO MOHORIČ s.p., Racovnik 4a,
Železniki, 10% popust ob nakupu cvetja (rezano, balkonsko ali
lončnice). Info: 040 333 590 (Vesna)
TESARSTVO SLAVKO MASNEC s.p., Brode 49, Škofja Loka, 10% popust
na izdelavo in montažo ostrešij ter brunaric. Info: 041 867 149.
DLD ČISTILNI SERVIS LJUBINKA TOČAKOVIĆ s.p., Frankovo nas. 164,
Škofja Loka, 10% popust na storitve čiščenja pisarn. Info: 064 106 246.
OPTIKA SEVER d.o.o., Mestni trg 5, Škofja Loka, 20% popust ob
nakupu sončnih in korekcijskih očal. Nudijo tudi ostale storitve:
okulistični pregled, kontrola vida, popravila očal, kontaktne leče ipd.
SALON DOTIK, Stara Loka 17, Škofja Loka, 10% popust na storitev
masaže telesa. Info: 051 313 734.
STUDIO INA.RI, Podlubnik 139, Škofja Loka, 10% popust na urejanje
nohtov z lakom Shellac -novost na našem tržišču. Info: 040 293 321.
FIZIZ, Center zdravja, lepote in dobrega počutja, Sveti Duh 192, Škofja
Loka, 10% popust pri masažah telesa. Info: www.fiziz.si, 040 814 313.

AVTOKLEPARSTVO MATJAŽ PROSEN s.p., Lajše 9, Gorenja vas, 10%
popust na avtokleparske storitve. Info: GSM 041 532 369.
PEČARSTVO ŽELEZNIK STANISLAV ŽELEZNIK s.p., Vinharje 14, 4223
Poljane, 5% popust na pečarske storitve. Info: 031/505-468.
TISKARNA FARA d.o.o., Stara Loka 54, 4220 Škofja Loka, tel.: 040/288232, www.tiskarna-fara.si, 10% popusta pri naročilu tiskarskih storitev
(offset, sitotisk, tampotisk), grafičnega oblikovanja, dodelave tiskovin.
MIZARSTVO STRUŠNIK, RAJKO STRUŠNIK s.p., Sv. Andrej 2, Škofja
Loka, 10% popust pri izdelavi opreme poslovnih prostorov, notranje
opreme, razne lesene embalaže, ostalih mizarskih storitvah ter vodenju
poslovnih knjig. Info: 040/504-172, www.kuhinje-strusnik.si
FOTOART, DENIS BOZOVIČAR s.p., Sestranska vas 34, Gorenja vas,
10% popust na vse fotografske storitve. Tel.: 031/364 861 ali
www.fotografiranje.si
TAPI MITJA JELENC s.p., Ojstri vrh 14, Železniki, 10% popust pri
tapetniških storitvah. Tel.: 041/411-238 ali www.tapi.si
ŠIVILJSTVO HELENA OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10% popust pri
izdelavi ženskih hlač, kril in bluz. Tel.: 04/510 54 20.
MITLES ŽIRI MATJAŽ OBLAK s.p., Čevljarska ul. 29, Žiri, 10 % popust
pri montaži oken in vrat. Tel.: 031/627-981.
AGENCIJA ČELIK d.o.o., Frankovo naselje 68, Škofja Loka, 30% popust
od višine ene mesečne premije. Enaki pogoji veljajo v primeru sklenitve
življenjskega zavarovanja. Nudijo tudi pokojninsko - rentni varčevalni
načrt, z možnostjo dodatnega nezgodnega zavarovanja v času
plačevanja premije. Tel: 04/515 42 50.
ESP d.o.o. - FRANC DEBENEC, Gorenja Dobrava 13, 4224 Gorenja vas,
tel. 04 5182-076, 041 576-666, 10 % popust pri popravilu
elektromotorjev in hladilnih naprav.
MATIJA HIRŠENFELDER s.p., Stara Loka 152, 4220 Škofja Loka, 10%
popust pri nakupu ravnotežnih desk, ki so namenjene treningu v raznih
športih. Dodatne informacije: www.tone-si.com, tel. 041/200-906.
ATELJE GLOBOČNIK - ANDREJA GLOBOČNIK s.p., Virmaše 127, Škofja
Loka, e-pošta: ateljeglobocnik@siol.net, tel: 5152-398, 041/638-017,
nudi 10 % popust pri storitvah grafičnega oblikovanja in računalniške
priprave za tisk.
PREVOZI, VIP PREVOZ BCAR BEVK Kristjan Bevk s.p., Gorenja vasReteče 7a, Šk. Loka, 5 % popusta pri vseh prevozih, tel. 031/642-553.
CVETLIČARNA FLORA ANICA PRALICA s.p., Spodnji trg 35, Škofja Loka,
10 % popust ob nakupu rezanega cvetja.
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FINANČNE OBVEZNOSTI
1. ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: Račune za
članarino vam Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS)
pošilja mesečno. Kriterije za članarino določa Zakon o
spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (Ur. list RS, št.
102/2007 z dne 9.11.2007). Obveščamo vas, da je OZS vsem
članom, ki so na dan 31.5.2013 dolgovali članarino za leto
2012, posredovala obvestila pred izvršbo.
2. ZAVAROVALNE OSNOVE ZA OBRAČUN PRISPEVKOV
ZA SOCIALNO VARNOST ZASEBNIKA: Najnižja bruto
pokojninska osnova za družbenika zasebne družbe, ki je
poslovodna oseba, znaša od 1.1.2011 dalje bruto 848,07 EUR
(Ur. list RS, št. 12/2011, 29/2013). Obračune je potrebno
oddati elektronsko preko sistema e-davki.

3. IZPLAČILO PLAČ DELAVCEM: Minimalna plača delavca za
polni delovni od 1.1.2013 dalje znaša 783,66 EUR.
Povprečna mesečna plača v RS za marec 2013: 1.520,08 EUR.
Prehrana med delom za zaposlene delavce znaša od 1.1.2012
dalje 4,90 EUR/dan; prevoz na delo: 70% najcenejšega javnega
prevoza oz. najmanj 0,18 EUR/km; kilometrina: 0,37 EUR/ km.
4.
PAVŠALNI
PRISPEVKI
ZA
ZAVEZANCE,
KI
OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC:
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od 1.4.2013 dalje znaša: 32,17 EUR.
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za primer poškodbe pri
delu in poklicne bolezni za obdobje od 1.1.2013 dalje znaša
4,55 EUR.

Preglednica novih zavarovalnih osnov in prispevkov za socialno varnost zasebnika za mesec junij 2013:

Dosežena osnova v EUR za leto 2012

Povprečna mesečna plača v RS za predpretekli mesec
v EUR = 1.516,82 EUR

Bruto osnova
Vrsta prispevka
1. Prispevek za zdravst. zavarov.
(skupaj)
prispeveki za zdrav. zav.(6,36%+6,56%)
poškodbe pri delu, poklicne bolezni
2. Prispevki za ZPIZ (skupaj)
KONTO: 2021
prisp. za PIZ (15,50%+8,85%)
3. Ostale dajatve KONTO: 2020
prisp. za zaposl. (0,14%+0,06%)
prisp. za porod. varst. (0,10%+0,10%)
PRISPEVKI SKUPAJ (1+2+3)

Do vključno
9.156,72

Nad 9.156,72 Nad 18.305,64 Nad 27.458,46 Nad 36.611,28 Nad 45.764,10 Nad 54.916,92
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
do vključno
18.305,64
27.458,46
36.611,28
45.764,10
54.916,92
64.069,74

minimalna
plača

60% povp.
plače

90% povp.
plače

120% povp.
plače

150% povp.
plače

180% povp.
plače

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

Nad
64.069,74

210% povp.
240%
povp.plače
plače
v EUR

v EUR

783,66

910,09

1.365,14

1.820,18

2.275,23

2.730,27

3.185,32

3.640,36

13,45%
12,92%
0,53%

105,40
101,25
4,15

122,40
117,58
4,82

183,62
176,38
7,24

244,82
235,17
9,65

306,02
293,96
12,06

367,22
352,75
14,47

428,42
411,54
16,88

489,62
470,33
19,29

24,35%
24,35%

190,82
190,82

221,61
221,61

332,41
332,41

443,21
443,21

554,02
554,02

664,82
664,82

775,62
775,62

886,43
886,43

0,40%
0,20%
0,20%

3,14
1,57
1,57

3,64
1,82
1,82

5,46
2,73
2,73

7,28
3,64
3,64

9,10
4,55
4,55

10,92
5,46
5,46

12,74
6,37
6,37

14,56
7,28
7,28

299,36

347,65

521,49

695,31

869,14

1.042,96

1.216,79

1.390,61

Stopnja

KRATKA OBVESTILA
PRIJAVA NA MOJSTRSKI IZPIT
Izobraževalni center OZS vabi k vpisu na mojstrski izpit. Drugi
pristopni rok v letu 2013 je 3. september (rok za oddajo
popolnih vlog je do 23. avgusta 2013).
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster? Zato, ker:
→ prinaša srednjo strokovno izobrazbo
→ daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih
šolah
→ boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali dijake
→ boste izpolnjevali kvalifikacijski pogoj za opravljanje
nekaterih obrtnih dejavnosti
→ boste lahko odgovorni vodja posameznih del na objektu
(poklici, vezani na Zakon o graditvi objektov)
→ boste lahko uporabljali blagovno znamko MOJSTER, ki
predstavlja znak kakovosti obrtnih izdelkov in storitev.

Izpopolnite in nadgradite svoje znanje ter si zagotovite uspeh in
konkurenčnost vašega podjetja!
Dodatne informacije dobite na telefon: 01 58 30 500 ali po epošti: ic@ozs.si ter na spletni strani www.ozs.si
SODELUJETE V PROJEKTU SIMBIOZ@
Zavod Ypsilon že tretje leto zapored pripravlja projekt Simbioz@
e-pismena Slovenija, ki bo potekal med 21. in 25. oktobrom
2013. Gre za prepoznaven vseslovenski prostovoljski projekt, s
katerim na temelju medgeneracijskega sodelovanja in
prostovoljstva dvigujejo raven računalniške pismenosti
starejših. Dodatne informacije o projektu dobite na spletni
strani www.simbioza.eu, kjer lahko prijavite tudi svoj interes za
sodelovanje.

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: Marko Strmec s.p. Škofja Loka, naklada 1.050 izvodov
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