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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH 

IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 
Število ur v mesecu MARCU 2017: 184 ur = 23 delovnih dni  
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2017 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

58 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  919,10 5.546,31 

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od  
1.584,66 EUR* 

950,80 

  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     142,46 859,68 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     81,34 490,85 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 
SI19 DŠ-

44008 223,80 1.350,53 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     60,47 352,75 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     62,37 363,84 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     5,04 29,40 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 
SI19 DŠ-

45004 127,88 745,99 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     0,92 5,55 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     0,92 5,55 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

43001 1,84 11,10 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,29 7,76 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,55 3,33 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

42005 1,84 11,09 

Skupaj drugi prisp.       3,68 22,19 

PRISPEVKI SKUPAJ       355,36 2.118,71 
  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

       *   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR 

          **  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     58% 1.584,66 EUR= 919,10 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); 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR 

 
 

 

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje 

do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 

 

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti 
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 33,01 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 33,24 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 
Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni 

delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ  in za invalidnost in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z 

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - MAREC 2017 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

75 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.188,50 5.546,31 

1.584,66 EUR*       

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     184,22 859,68 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     105,18 490,85 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 
SI19 DŠ-

44008 289,40 1.350,53 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     75,59 352,75 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     77,97 363,84 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,30 29,40 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 
SI19 DŠ-

45004 159,86 745,99 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,19 5,55 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,19 5,55 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

43001 2,38 11,10 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,66 7,76 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,71 3,33 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

42005 2,37 11,09 

Skupaj drugi prisp.       4,75 22,19 

PRISPEVKI SKUPAJ       454,01 2.118,71 

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

      
*     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR 

         **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 75 % zadnje znane povprečne letne plače;  
      75 % od PP2015 1.584,66 =1.188,50 EUR 
***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
      odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR 

 
 

 Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki. 
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
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2. Prehrana: 

- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,76 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v 

zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 

maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če 

se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. 

 

3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene): 

              po KP za obrt   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                                    
 
4. Kilometrina: 
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od 
01.08.2008 dalje.  Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 
št. 76/08) se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
               

5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za 
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in prenočišče organizira delodajalec) oz. 4,49 
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni 
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca). 
 
 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2017) = 804,96 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju pa znaša od 01.03.2017 = 
824,02 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2017 dalje). 
 
Opomba: Zakon o dopolnitvi zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) določa, da se v 
minimalno plačo ne vštevajo: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na nedeljo, dodatek za delo 
na praznike in dela proste dneve po zakonu. Minimalna plača se obračunava skladno s temi 
spremembami za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016 dalje. 
 
7. Najnižje osnovne bruto plače – marec 2017 (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 dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času. 
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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 804,96 
EUR (pozor: najnižja osnova za obračun prispevkov pa znaša 824,02 EUR). 
 
8. Prevoz na delo: 

 Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša prevoz na delo od 
01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega  javnega prevoza. Po Uredbi o višini 
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
CENA MESEČNE VOZOVNICE LPP: 37,00 EUR 

 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA: 
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – velja od 01.08.2008 dalje. 

            Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi  
            z delom  in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
            se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
 
9. Prehrana za zaposlene 
    4,90 EUR na dan 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (januar 2017)  = 1.592,15 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2017): 
        
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 

če znaša mesečni bruto 
dohodek iz delovnega razmerja 
v EUR 
            Nad                        Do  

 
znaša splošna olajšava v EUR  

                                       930,53 543,32 

           930,53              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 2017:                              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  
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13. Regres za letni dopust: 
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2016 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2017 813,01 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.114,51 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 izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 % 
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in 
dohodnino. 

 
 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2017, preračunana na 1/12 leta: 
 

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  

           668,44              1.700,00    106,95       + 27 %      nad     668,44 

        1.700,00              4.000,00 385,47       + 34 %      nad  1.700,00 

        4.000,00              5.908,93 1.167,47       + 39 %      nad  4.000,00 

        5.908,93 1.911,95       + 50 %      nad  5.908,93 

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

16. Razvrščanje samostojnih podjetnikov v zavarovalno osnovo po oddaji 

davčnega obračuna za leto 2016 

Samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljate redno dejavnost (ste zavarovani iz naslova s.p.) 
si lahko po oddaji davčnega obračuna izračunate svojo novo zavarovalno osnovo. Tako boste 
lahko preverili, če bo predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV), ki ga bo 
davčni organ vložil v vaše e-davke vseboval pravo zavarovalno osnovo. 
 
Iz Davčnega obračuna za leto 2016 vzamete zaporedno št. 9 Razlika med davčno priznanimi 
prihodki in odhodki, kateri prištejete znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost v letu 
2016 (vpisani na prvi strani Davčnega obračuna) X 75% : 12 mesecev. 
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Samostojni podjetnik se na podlagi zadnjega obračuna davka uvrsti v zavarovalno osnovo za 
mesec po mesecu, v katerem je obračun davka predložil davčnemu organu (vendar najpozneje za 
mesec APRIL): 
 

1) Tisti s.p., ki ste davčni obračun oddali v FEBRUARJU 2017 – se boste razvrstili v novo 
zavarovalno osnovo za MAREC 2017 in prvič plačali prispevke po novem do 
20.04.2017.  

2) Tisti s.p., ki ste davčni obračun oddali v MARCU 2017 – se boste razvrstili v novo 
zavarovalno osnovo za APRIL 2017 in prvič plačali prispevke po novem do 
20.05.2017.  

 
Če samozaposleni zavarovanec oceni, da ugotovljena zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu dobičku v tekočem letu, se lahko sam odloči in plačuje prispevke od zavarovalne 
osnove zmanjšane za 20%, vendar pa tako zmanjšana zavarovalna osnova ne more biti nižja od 
zakonsko določene najnižje zavarovalne osnove. Tako znižanje, kot povečanje zavarovalne 
osnove lahko zavarovanec uveljavlja v mesečnem obračunu prispevkov za socialno varnost 
(OPSVZ). 

 
 

   

INFORMACIJA O SKUPNEM RAZSTAVNEM PROSTORU SEKCIJE 

GRADBINCEV, SEKCIJE KLEPARJEV IN KROVCEV TER SEKCIJE 

INSTALATERJEV-ENERGETIKOV NA MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU 

V CELJU (12. DO 17. SEPTEMBER 2017) 

 
S strani sekretarja Sekcije gradbincev, Sekcije kleparjev in krovcev ter Sekcije instalaterjev-
energetikov pri OZS, g. Janka Rozmana smo prejeli naslednjo informacijo o skupinskem 
sejemskem nastopu navedenih treh sekcij na MOS v Celju: 
 
Glede na že znano vzpostavljeno dobro sodelovanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in 
strokovnih sekcij s Celjskim sejmom d.d., smo se tudi letos dogovorili za zelo ugoden skupinski 
sejemski nastop na mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2017 v Celju, ki bo kot ponavadi 
septembra v Celju. 
 
MOS bo letos od 12. do 17. septembra 2017. 
 
Razpis velja za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z dejavnostjo gradbeništva, 
zaključnih gradbenih del, kleparsko krovskih del in strojnih inštalacij. 
 
Ker vemo, da veliko naših članov potrebuje za sejemski nastop manjše površine in ker želimo 
čimbolj znižati stroške nastopa, smo se na sekcijah z gradbenega področja odločili za skupni 
nastop (Sekcija gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov,…). 
 
Stroške prijave in priključkov plačajo sekcije. 
 
Vsem sodelujočim bomo zaračunali BRUTO potrebno površino (dejansko zaseden prostor + 
prostor potreben za pohodne poti) po zelo ugodni ceni 30,00 eur/m2+DDV za standardno 
opremljen razstavni prostor (nadstandardno opremo pa bo potrebno naročiti naknadno).  
 
Najmanjša možna kvadratura je bruto 3,0 m pri eksponatu tlorisne površine 1,0 m2. 
 
Obrazec za prijavo (naročilnica) s pogoji sodelovanja dobite na svoji območni obrtno-podjetniški 
zbornici. 
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Vse zainteresirane prosimo, da obrazec izpolnite v celoti. Rok za prijavo je četrtek 20. april 
2017. Izpolnjene prijavne obrazce – naročilnice, pošljite skenirane po e-pošti na: 
janko.rozman@ozs.si, ali po navadni pošti: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija 
gradbincev, Sekcija kleparjev krovcev, Sekcija instalaterjev-energetikov, Celovška 71, 1000 
Ljubljana. 
 
Tako kot v lanskem letu lahko na sejmu predstavite samo svoje promocijsko gradivo (pisna 
gradiva, …) - (brezplačno) – tudi to nam najavite v vašem odgovoru (gradiva bo potrebno 
dostaviti do 8. septembra na OZS ali 11. septembra na razstavni prostor v Celje). 
 
V primeru velikega zanimanja (ker smo prostorsko omejeni) bomo upoštevali vrstni red prijav. 
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na g. Janka Rozmana na tel: 01/58-30-540, 041/347-201. 
 
Opomba: Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška, boste po končani 
predstavitvi lahko skladno s sklepom Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana 
Šiška, zaprosili za sofinanciranje te predstavitve v višini do 50,00 EUR. Več o pogojih za 
sofinanciranje in vlogo za sofinanciranje najdete na sledeči povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411 . 
 
 

 

INFORMACIJA O MOŽNOSTI PRIDOBITVE ZNAKA ODLIČNOSTI V 

GRADBENIŠTVU 

 
S strani Sekcije gradbincev pri OZS smo prejeli sledečo informacijo:  
 
Ker se približuje letošnja glavna gradbena sezona, naj vas spomnimo, da je zdaj pravi čas za 
prijavo na ocenjevanje za pridobitev znaka odličnosti v gradbeništvu. 
 
Prijavite se čim prej, da bomo ocenjevanje lahko izvedli v mesecu aprilu in maju 2017. 
 
V nadaljevanju vam želimo na kratko predstaviti znak odličnosti v gradbeništvu in vas povabiti k 
prijavi za ocenjevanje. 
 

Z znakom odličnosti želimo nagraditi (pohvaliti) gradbena podjetja, ki delujejo v smeri 
doseganja maksimalnih rezultatov, zadovoljstva kupcev in družbe in se želijo stalno 
izboljševati. Znak odličnosti tako ne pomeni samo, da je podjetje odlično pri poslovanju ali 
kakovostno v svojem izvajanju del ali da so stranke le zadovoljne. Pridobljen Znak odličnosti 
pomeni, da gradbeno podjetje hkrati: 

 ustvarja trajno uspešno prihodnost in ohranja uspešne (poslovne) rezultate, 

 dodaja vrednost za kupce, 

 razvija svoje sposobnosti, 

 je vodeno z vizijo, navdihom in integriteto, 

 dosega uspehe z nadarjenostjo zaposlenih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, 

 spremlja svoje poslovno okolje (kontekst) in se agilno odziva na spremembe (prepoznava 
tudi tveganja in priložnosti).  

 
 
 
 

 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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Kriteriji za pridobitev 
V okviru programa Znak odličnosti se podjetja ocenjujejo glede VZPOSTAVLJENIH MERIL 
DEJAVNIKOV (t.j. voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi izdelki in 
storitve) in OPERATIVNEGA DOSEGANJA MERIL REZULTATOV (t.j. zaposleni, kupci, 
družba, rezultati poslovanja). 
 
Znak je možno pridobiti v treh nivojih (zlati, srebrni, bronasti). Z razliko želimo spodbuditi, da 
bodo sodelujoča podjetja stremela k izboljšanju in da se bodo tudi nekoliko slabši, a še vedno 
odlični trudili za izboljšanje svojih rezultatov. Temu je namenjeno tudi ponovno ocenjevanje, 
saj se podjetje lahko že po 6 mesecih odloči za ponovno ocenjevanje in ob izpolnjevanju 
pogojev doseže višji nivo znaka. 
 
Veljavnost znaka odličnosti v gradbeništvu je 2 leti.  
 
Za pridobitev znaka odličnosti mora podjetje: 

 izpolnjevati vstopne pogoje in izpolniti vlogo za ocenjevanje (obrazec je v prilogi), na 
podlagi prejetega vprašalnika, vam bomo poslali obvestilo o prijavi, ceni  in nadaljnjih 
postopkih.  

 pristati na pogoje za izvedbo ocenjevanja (Pravilnik o znaku odličnosti) in uskladiti termin z 
izvajalcem, 

 omogočiti ocenjevanje izpolnjevanja načel odličnosti (vpogled v dokazila, teren). 
 
Več o samem znaku odličnosti v gradbeništvu, ter o postopkih si lahko preberete na spletni strani 
znaka. 
 
Vabljeni k prijavi za ocenjevanje za znak odličnosti. 
 
 
 

 
 

JAVNI RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA 

 
Slovenski podjetniški sklad ima odprte naslednje razpise: 
 
Ugodni krediti, garancije, subvencije in lastniško financiranje Sklada 
 

Ciljna skupina Naziv razpisa Status 

Program 

"MSP5+" 
P1 plus 2017 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere  

Odprti razpisi odprt do  

15. 10.2017  

Program mladi 
P1 plus 2017- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne 

mere  

Odprti razpisi odprt do  

15. 10.2017  

Program mladi 
SK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih 

podjetij 

Odprti razpisi odprt do  

06. 10.2017  

Program mladi 
SK75 2017 - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon 

inovativnih podjetij  

Odprti razpisi odprt do 

 06. 10.2017  

Program 

"MSP5+" 
P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki 

Sloveniji 

Odprti razpisi odprt do  

01. 10.2017  

Program mladi 
P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki 

Sloveniji 

Odprti razpisiodprt do  

01. 10.2017  

Program mladi P2 2017 - Spodbude za za zagon inovativnih podjetij  

Odprti razpisi odprt do                 

18. 04.2017  

 
Vse informacije o razpisu dobite s klikom na posamezen naziv razpisa. 
 

http://www.znakodlicnosti.si/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=54
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=54
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=50
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=50
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=57
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JAVNI RAZPISI SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA SKLADA 

 
Slovenski regionalno razvojni sklad s svojimi spodbudami http://www.regionalnisklad.si/, med 
drugim tudi na področju podjetništva, želi pripomoči k uresničevanju vizij in ciljev podjetij na 
področju celotne RS. V ta namen je Sklad pripravil inštrument ugodnih posojil za projekte 
podjetnikov in lesarjev na povezavi http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo. 
 

Sklad bo v Mariboru dne 11.4.2017 za prijavitelje po Javnem razpisu za ugodna razvojna 
posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih ter Javnem razpisu za ugodna 
posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa, ki sta bila 
objavljena v Ur. l. RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017, izvedel predstavitev razpisov.  

Več informacij o dogodku je na www.regionalnisklad.si. 
 
 

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO ZA 

SOFINANCIRANJE OPERACIJ GRADNJE NOVIH MANJŠIH OBJEKTOV ZA 

PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VETRNIH ELEKTRARN IN 

MALIH HIDROELEKTRARN 

 

Datum 
objave:  

24.03.2017  

Datum 
zaključka:  

Do porabe sredstev oziroma najkasneje do 26. 1. 2018.  

Tematika:  Proizvodnja električne energije  

Drugi 
podatki:  

Prijavitelji in upravičenci  
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki 
po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. 
 
Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški so: 

 stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo 
elektroenergetskega postroja, 

 nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz 
vetrne in vodne energije, 

 stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih 
stroškov operacije. 

Višina sofinanciranja 
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov 
operacije. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva 
za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec. 

Predmet 
objave:  
 
 
 
 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za 
proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se 
dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za 
proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 
10 MW. 
 

http://www.regionalnisklad.si/
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo
http://www.regionalnisklad.si/
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Več informacij in razpisna dokumentacija: http://www.energetika-portal.si/javne-
objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-
proizv-1118/ . 
 
 
 
 
 
 

DAN OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV V LJUBLJANI – VABLJENI VSI 

OBRTNIKI IN PODJETNIKI, DA SVOJE IZDELKE PREDSTAVITE 

MEŠČANOM IN OBISKOVALCEM MOL 

         
Vse člane, obrtnike in podjetnike vabimo, da svoje izdelke in storitve predstavijo meščanom in 
obiskovalcem Mestne občine Ljubljana.  
 
Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani bo tokrat že drugič po vrsti potekal v sredo, 24. maja 
2017, od 10.00 ure do 18.00 ure, na Stritarjevi ulici v Ljubljani.  
 
Vsi zainteresirani obrtniki in podjetniki se boste lahko predstavili mimoidočim in obiskovalcem na 
stojnicah, ki bodo postavljene na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Dogodek bo organizirala OOZ 
Ljubljana Vič, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in ljubljanskimi območnimi obrtno-
podjetniškimi zbornicami. Podjetnikom želijo omogočiti učinkovito in ugodno predstavitev v 
mestnem središču. Strošek za nastop na dogodku za posameznega obrtnika in podjetnika bo 
zajemal strošek pokritja najema stojnice in prispevka za skupno promocijo dogodka. Lansko leto 
je ta strošek znašal 55 EUR + DDV na udeleženca, za letošnje leto pa bo strošek znan v kratkem 
in bo predvidoma v lanskem okviru. 
 
Rok za prijavo: 10.05.2017 
 
Vljudno vabljeni. 
 
Za več informacij o dogodku, s slikami iz preteklega leta in prijavnico, kliknite na prijavo: 
 

 
 

Opomba: Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana Šiška, boste po končani 
predstavitvi lahko skladno s sklepom Skupščine Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana 
Šiška, zaprosili za sofinanciranje te predstavitve v višini do 50,00 EUR. Več o pogojih za 
sofinanciranje in vlogo za sofinanciranje najdete na sledeči povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411 . 
 

 

POMEMBEN ROK V APRILU 2016 – ODDAJA OBRAZCA M-4 NA ZPIZ 

(MOŽNA SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI) 

         
DELODAJALCI, KI IMATE ZAPOSLENE DELAVCE in ste že pretekla leta oddajali podatke iz 
obrazca M-4 elektronsko, preko spletne strani ZPIZ: www.zpiz.si oziroma neposredno na 
spletnem naslovu: http://m4.zpiz.si, boste tudi letos to lahko nemoteno opravili na isti način, samo 
z vstopom v aplikacijo in potrditvijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila (opomba: 
avtentikacijsko kodo boste za prvo prijavo potrebovali le delodajalci, ki ste v letu 2016 prvič 
zaposlovali). Na spletni strani ZPIZ so dostopna tudi celotna navodila glede oddaje podatkov na 
povezavi: https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=11 . Če boste pri vnosu naleteli na težave 
tehnične narave se obrnite na pomoč za tehnična vprašanja na e-naslov: m4.podpora@zpiz.si, tel: 

http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-objektov-za-proizv-1118/
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://www.zpiz.si/
http://m4.zpiz.si/
https://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=11
mailto:m4.podpora@zpiz.si
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01/5855-514. Če pa bodo vaša vprašanja vsebinska se obrnite na oddelek za vsebinsko pomoč 
na ZPIZ-u na tel: 01/474-5692 (3) ali e-naslov: m4.vsebina@zpiz.si.  
Podatke je potrebno posredovati na ZPIZ do 30.04.2017. 
 
 

BREZOBRESTNI GOTOVINSKI KREDIT ZA ČLANE OOZŠ ZVIŠAN NA 

20.000 EUR 

 

Kot smo vas že obvestili v elektronskem sporočilu, z dne 17.03.2017, lahko člani naše zbornice od 
17.03.2017 koristite brezobrestni gotovinski kredit pri NLB d.d. do višine 20.000,00 EUR. 
Doba vračila je 1 leto. 
Podrobne informacije glede pridobitve kredita ter pogoji in potrebna dokumentacija so navedene 
na spletni strani naše zbornice na povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkoročni-
brezobrestni-gotovinski-krediti-za-člane-oozŠ.  
 
Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se obrnite na svojo območno obrtno-
podjetniško zbornico. 
 

 

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ČLANOV 

 

Dovolite, da vas spomnimo, da imate enkrat letno možnost koristiti subvencijo stroškov v vrednosti 
do 50 EUR za vse vrste izobraževanj, sejemskih, poslovnih in športno-rekreacijskih dogodkov, ki 
jih organizira obrtno-podjetniški zbornični sistem. 
 
Več informacij, pogoje za sofinanciranje in vlogo najdete na spletni strani naše zbornice na 
povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411.  
 
Za dodatne informacije glede koriščenja tega sofinanciranja se lahko obrnete na svojo območno-
obrtno podjetniško zbornico na spodaj navedene kontakte. 
 
 
 

 

BREZPLAČEN POSVET ZA ČLANE: POSTOPEK ZAPOSLITVE IN 

KADROVSKO DELO 

Kadrovska funkcija je pomembna in kompleksna tekom celotnega delovnega cikla od iskanja 
kadrov, sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja evidenc s področja socialne varnosti in postopkov 
med trajanjem delovnega razmerja in ob prenehanju delovnega razmerja. Potrebno je dosledno 
upoštevanje zakonskih predpisov, predpisanih postopkov in določb zavezujoče kolektivne 
pogodbe, da zagotovimo učinkovito in zakonito upravljane s kadri. Na delavnici bomo pregledali 
delovno pravno zakonodajo, ureditev kolektivnih pogodb ter evidence in postopke, ki jih mora 
delodajalec-kadrovski delavec poznati in voditi od zaposlitve, tekom zaposlitve  ter ob prenehanju 
delovnega razmerja. Udeleženci posveta bodo prejeli tudi brošuri: Načrt promocije zdravja na 
delovnem mestu in Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju. 

Posvet bomo organizirali v sodelovanju z OOZ Ljubljana Bežigrad in bo potekal v torek, 
11.4.2017 s pričetkom ob 16.00 uri na OOZ Bežigrad, Nade Ovčakove 13, Ljubljana. 
Predavatelj bo g. Igor Antauer. 
 
Vsebina delavnice: 

 Delovnopravna zakonodaja in kolektivna pogodbe 
 Splošni akti delodajalca 

mailto:m4.vsebina@zpiz.si
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkoročni-brezobrestni-gotovinski-krediti-za-člane-oozŠ
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkoročni-brezobrestni-gotovinski-krediti-za-člane-oozŠ
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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 Vodenje kadrovskih evidenc 
 Postopek zaposlovanja delavca - opravila  
 Vrste pogodb o zaposlitvi  

o Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas 
o Pogodba o zaposlitvi za določen čas 
o Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
o Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu 
o Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi 

 Poskusno delo 
 Pripravništvo 
 Razporeditev delovnega  časa  

o Enakomerna razporeditev 
o Neenakomerna razporeditev 
o Začasna prerazporeditev 

 Nadurno delo 
 Obveznost opravljanja drugega dela 
 Odmori in počitki 
 Letni dopust 
 Druge odsotnosti z dela 
 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek  

o Redna 
o Izredna 

 
Več informacij in spletna prijavnica se nahaja na sledeči povezavi:  
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000001174ICEAY . 
 
 

SEMINAR: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK OBRAČUNAVANJA 

DOHODKOV POGODB CIVILNEGA PRAVA IN DRUGIH DOHODKOV 

FIZIČNIH OSEB 

 
Glede na izkazan interes članov bomo organizirali strokovni seminar na temo računovodskega in 
davčnega vidika obračunavanja dohodkov pogodb civilnega prava in drugih dohodkov fizičnih 
oseb.  
 
Čas in kraj izvedbe: četrtek, 11.05.2017, s pričetkom ob 14.00 uri (trajanje 4 šolske ure), na 
OOZŠ, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. 
 
Vsebina: 
1. Sklenitev ustrezne pogodbe za opravljanje določenega dela, 
2. izplačilo prejemkov po podjemni pogodbi, 
3. kdaj lahko sklenemo pogodbo o avtorskem delu – obdavčitev različnih vrst izplačil honorarja, 
4. izplačila študentom za delo po napotnici študentskega servisa, 
5. različne vrste dela upokojencev (delna reaktivacija upokojencev, začasno ali občasno delo 

upokojencev…), 
6. obdavčitev dohodkov, prejetih za poslovodenje (sklenitev pogodbe o poslovodenju ali pogodbe 

o zaposlitvi, izplačila potnih stroškov, kako je z upokojenci), 
7. dohodki prokuristov (kako so obdavčeni, če opravljajo tudi druge naloge, izplačila potnih 

stroškov), 
8. posebnosti pri obračunavanju plač (najnižja osnova za plačilo prispevkov, izvršbe na plačo…), 
9. plačila vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, 
10. diskusija in odgovori na vprašanja. 
 
Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. 
 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000001174ICEAY
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Cena: za člane 60 EUR + DDV, za ostale udeležence 120 EUR + DDV 
 
Več informacij in elektronska prijavnica: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000118V7IEAU . 
 
 

SEMINAR: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU + VZORCI 

 
Čas in kraj izvedbe: četrtek, 25.05.2017, s pričetkov ob 14.30 uri (trajanje 4 šolske ure), na 
OOZŠ, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. 
 
Vsebina:  
A: 

 Kateri interni akti v podjetju so obvezni, saj njihovo pripravo nalaga zakonodaja? 
 Kateri so neobvezni interni akti, so pa priporočljivi? 
 Se z večjim številom internih aktov v podjetju poveča pravna varnost? 
 Kako in v katerih primerih so interni akti delodajalcem v pomoč in kdaj v breme? 
 Lahko interne akte sestavimo sami? 
 Kako se interni akti pravilno sprejmejo, da so veljavni? 

B: 
 Katere evidence mora delodajalec voditi? 
 Kako jih mora voditi? 

C:         Odgovori na vprašanja ter diskusija 
  
GRADIVO:  

 Power point prezentacija. 
 Prejeli boste naslednje vzorce: 
1. Izjava o varnosti v primeru neznatnih tveganj 
2. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih   

  psihoaktivnih substanc – opiatov na delovnem mestu 
3. Pravilnik o davčnem potrjevanju računov 
4. Pravilnik  o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem  

  mestu 
5. Sklep o imenovanju članov komisije za izvajanje preizkusa alkoholiziranosti pri  

  zaposlenih 
6. Sklep o imenovanju pristojne osebe zadolžene za sprejem in neformalno obravnavo  

  pisnih prijav pojavov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega  
  tveganja 

7. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 
8. Sporazum o skupnih ukrepih na delovišču 
9. Pravilnik o zavarovanju  osebnih podatkov  
10. Pravilnik o računovodstvu za s.p. 
11. Pravilnik o računovodstvu za d.o.o. 

Na področju dela in socialne varnosti boste prejeli naslednje vzorce evidenc:  
a)     evidenca o zaposlenih delavcih,  
b)     evidenca o stroških dela,  
c)     evidenca o izrabi delovnega časa,  
d)     evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.  
 
Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik 
 
Cena: za člane 60 EUR + DDV, za ostale udeležence 120 EUR + DDV 
 
Več informacij in elektronska prijavnica: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000118VE1EAM  

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000118V7IEAU
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000118VE1EAM
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KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v pomladnih 
(trenutno prost termin tudi še za prvomajske praznike) in poletnih mesecih: 
 

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

 
Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov: 
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ. 
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi:  http://www.ooz-
ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike počitniških 
kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/pocitniske-kapacitete.  
 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                    Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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