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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH 

IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 
Število ur v mesecu SEPTEMBRU 2017: 168 ur = 21 delovnih dni  
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - SEPTEMBER 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 
 
  



                                                                                                9/2017  

                                                                             2 

 

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 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

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) - SEPTEMBER 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 – SEPTEMBER 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:  
      (Julij 2017)  = 1.593,10 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 = 
1.115,17 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. 
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POROČANJE O PODELJENIH KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH ZA ŠOLSKO 

OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 – ROK 31.12.2017 

 
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o podeljenih štipendijah.  
  
Štipenditorji morajo za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 oddati podatke do 31.12.2017. 
 
Kdo mora poročati? 
  
Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, 
med drugim torej: 
 delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije, 
 samostojni podjetniki, 
 javni in zasebni zavodi in fundacije, 
 občine, 
 organi državne uprave, 
 in drugi. 
Zakon določa tudi globo za prekršek opustitve dolžnosti poročanja in sicer se z globo: 
 od 300 do 600 EUR se kaznuje subjekt, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik 

posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in dodeljuje štipendije na 
podlagi drugih predpisov,  

 od 150 do 300 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba subjekta prejšnje alineje. 
 
 
Kako poročati? 
Štipenditorji morajo poročati preko posebne spletne aplikacije. Za prijavo v aplikacijo mora imeti 
zaposleni ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih 
organov. 
Preko aplikacije je nato možno oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi za oddajo podatkov (npr. 
kadrovski servis, računovodsko podjetje ali podobno). 
 
Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/ . 
 
 
 
 

SODELOVANJE OOZŠ NA JUBILEJNEM 50. MOS V CELJU (12.9. do 

17.9.2017) 

 

Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška je letos po treh letih zopet 
organizirala skupno razstavo izdelkov članov – šišenskih obrtnikov. Vsi člani ste bili pisno 
obveščeni o možnosti sodelovanja na tem sejmu. 
Letošnja jubilejna razstava obrtnikov in podjetnikov, ki so jo slovenski obrtniki prvič organizirali 
pred 50 leti, je bila dobro obiskana in tudi vsi naši razstavljalci so povedali, da so dobili 
povpraševanje po svojih izdelkih od obiskovalcev sejma. 
Člani so za razstavo svojih izdelkov plačali del stroškov. Razstavni prostor je dala krovna 
organizacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in tudi naša območna zbornica je prispevala 
del stroškov. 
Naša zbornica je od Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejela posebno sejemsko priznanje za 
razstavni prostor svojih članov. 
 

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/
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IZPLAČEVANJE 20 ODSTOTKOV PREDČASNE ALI STAROSTNE 

POKOJNINE ZAVAROVANCEM, KI KLJUB POGOJEM ZA UPOKOJITEV 

OSTAJAJO V ZAVAROVANJU S POLNIM DELOVNIM ČASOM 

 

Želeli bi vas spomniti na možnost izplačevanja 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, ki 
jo lahko na ZPIZ uveljavlja zavarovanec, ki ima izpolnjene pogoje bodisi za starostno ali za 
predčasno upokojitev in ostane v obveznem zavarovanju s polnim delovnim oziroma 
zavarovalnim časom. Le-ta lahko vsak mesec uveljavlja 20 % pokojnine, kot bi jo dobil, če bi se 
upokojil, pa se ne.  
Bonus lahko uveljavi tudi uživalec starostne ali predčasne pokojnine, ki se je ali se bo vključil v 
obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. 
 
Tega 20 % bonusa ZPIZ ne izplačuje po uradni dolžnosti, ampak na vlogo zavarovanca. Del 
pokojnine se izplačuje od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve, pa do prenehanja 
obveznega zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.  
 
Več informacij in vlogo za vložitev zahteve najdete na spletni strani ZPIZ na naslednji 
povezavi: http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=656 . 
 
Za informacije in pomoč pri izpolnitvi vloge se lahko obrnete 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. 
 
 

 

SEMINAR: NEPREMIČNINE Z VIDIKA DDV 

 
Se ob prodaji nepremičnine obračuna DDV ali DPN, je najem nepremičnine oproščen ali 
obdavčen z DDV, moram pridobiti tujo ID številko za opravljena dela na nepremičnini v tujini ... na 
ta in še mnoga druga vprašanja bomo odgovorili na seminarju Nepremičnine z vidika DDV, saj je 
poslovanje in gospodarjenje z nepremičninami tesno povezano z obdavčitvijo. 
 
Cilj seminarja je na praktičnih primerih ponazoriti DDV vidik pri prodaji, najemu in storitvah na 
nepremičninah ter udeležence seznaniti z najnovejšimi davčnimi pojasnili. 
 
Vsebina: 

 opredelitev nepremičnine (ZGO-1, Izvedbena uredba); 

 računovodsko evidentiranje nepremičnin (opredmetena osnovna sredstva, naložbene 

nepremičnine, zaloge); 

 obdavčitev prodaje (DDV ali DPN); 

http://www.zpiz.si/cms/?id=2&inf=656
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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 obdavčitev najema in uporabe nepremičnine;  

 opravljanje storitev na nepremičnini (76.a člen, splošna ali nižja stopnja DDV, storitve na 

nepremičninah v tujini); 

 odbitek DDV in popravki odbitka zaradi spremembe namembnosti; 

 diskusija. 

Komu je namenjen: 

 direktorjem podjetij, 

 samostojnim podjetnikom, 

 vodjem računovodskih služb,  

 vodjem računovodskih servisov, 

 računovodjem. 
 
Predavateljica: 
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
je predavateljica z več kot 24 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov 
ter avtorica strokovnih člankov.   
 
Kraj in čas izvedbe seminarja: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljuibljana Šiška, Pipanova 
pot 30, Ljubljana, sreda, 25.10.2017, s pričetkom ob 15.00 uri. 
 
Kotizacija za seminar znaša za člane 60 EUR+ DDV. 
 
Več informacij in elektronska prijavnica se nahaja na naslednji povezavi: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000184nkcEAA . 
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje izobraževanja za člane najdete na sledeči 
povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 
 
 

BREZPLAČNA DELAVNICA ZA ČLANE: POSTOPEK ZAPOSLITVE IN 

KADROVSKO DELO 

 
Kadrovska funkcija je pomembna in kompleksna tekom celotnega delovnega cikla. Prične se že 
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z iskanjem primernega sodelavca, ki se zaključi s sklenitvijo 
ustrezne pogodbe o zaposlitvi, zato je poznavanje oblik pogodb o zaposlitvi še kako pomembno. 
Sledi obdobje zaposlitve, ko ima delodajalec kar nekaj obveznosti in nalog v povezavi z delovnim 
razmerjem. Tako mora organizirati in nadzirati delo delavca,  voditi  evidence s področja socialne 
varnosti in postopkov, če se spremenijo okoliščine skleniti aneks h pogodbi o zaposlitvi ali pa 
skleniti novo, urejati delovni čas, odmore, počitke ipd. Za zakonito izvajanje postopkov z delavci je 
potrebno dosledno upoštevanje zakonov in  predpisov, predpisanih postopkov in določb 
zavezujoče kolektivne pogodbe, da zagotovimo učinkovito upravljane s kadri. Poznati pa je 
potrebno tudi oblike in postopke prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Na delavnici bomo pregledali 
delovno pravno zakonodajo, evidence in postopke, ki jih mora delodajalec-kadrovski delavec 
poznati in voditi od zaposlitve, tekom zaposlitve  ter ob prenehanju delovnega razmerja. 
 
Vsebina delavnice: 

 Delovnopravna zakonodaja in kolektivne pogodbe 
 Splošni akti delodajalca 
 Vodenje in vrste kadrovskih evidenc 
 Postopek zaposlovanja delavca - opravila  
 Vrste pogodb o zaposlitvi  

o Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas 
o Pogodba o zaposlitvi za določen čas 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000184nkcEAA
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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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 in druge odsotnosti z dela 
 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi  
 Odpoved pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek  

o Redna 
o Izredna 

 
Predavatelj: g. Tomaž Bernik iz Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) 
 
Kraj in čas izvedbe seminarja: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška, Pipanova 
pot 30, Ljubljana, sreda, 18.10.2017, s pričetkom ob 15.00 uri. 
 
Več informacij in elektronska prijavnica: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000184vBPEAY . 
 
 

TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ (angleščina, nemščina, italijanščina) 

 
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo 
jezikovne tečaje. 
 
Trenutno imamo razpisane naslednje stopnje tečajev, za katere potrebujemo še nekaj 
udeležencev, da bi s tečaji lahko pričeli: 
 

1. Angleščina konverzacija – najvišja stopnja 
2. Začetna nemščina A1 - čisto začetna skupina 
3. Začetna nemščina A1 - skupina ima za sabo že 60 ur tečaja 

 
V primeru, da bomo prijeli dovolj prijav za navedene tri tečaje, bomo s tečaji pričeli v začetku 
meseca novembra 2017.  
Zbiramo pa tudi prijave za druge stopnje tečajev, s katerimi bomo pričeli, ko bo prijavljenih dovolj 
tečajnikov. 
 
Tečaji obsegajo 30 ur in potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času po tri šolske ure. 
V enem letu lahko izvedemo tri module ene stopnje posameznega tečaja. Skupine so majhne – do 
največ 10 tečajnikov.  
 
Članska cena 30-urnega tečaja znaša 130 EUR/osebo. Za ostale udeležence pa znaša cena 
tečaja 160 EUR/osebo. 
Prijave zbiramo do vključno ponedeljka 16.10.2017. Prijavnica se nahaja v nadaljevanju na 11. 
strani mesečne pošte. 
 
Skladno s sklepom Skupščine OOZŠ boste lahko člani OOZŠ, ki izpolnjujete v sklepu navedene 
pogoje, enkrat letno po končanem tečaju zaprosili za delno sofinanciranje navedenega 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000184vBPEAY
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izobraževanja (do višine 50 EUR). Celoten sklep skupščine in vlogo za sofinanciranje najdete na 
sledeči povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411.  
 
  

 

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v jesenskih 
mesecih: 
 

- počitniški apartma v Ankaranu (Oltra) – imamo še prost termin za jesenske počitnice ! 
- 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 

                                            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
mailto:gregor.epih@ozs.si
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje: 

 

Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate: 

 

- JEZIKOVNI TEČAJI (obkrožite, na kateri tečaj se prijavljate): 
- ANGLEŠČINA  

- NEMŠČINA 

- ITALJANŠČINA (začetni tečaj) 

 

 
NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM: 

 

1. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 

zaposlen pri: ____________________________________________ 

telefon: ________________________________________________ 

 

2. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 

zaposlen pri: ____________________________________________ 

telefon:________________________________________________ 

       

Podatki za račun: 

Naziv: ______________________________________________ 

Naslov: _____________________________________________ 

Zavezanec za DDV:      DA     NE         ID za DDV: ______________ 

Članska številka:_______________________________________ 

 

 

Podpis: _______________________________________ 

 

 

Prijavnico nam lahko pošljete po faksu 

na številko:  01/516-12-17, ali na e-

mail: gregor.epih@ozs.si ali po pošti 

na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA 

ZBORNICA LJUBLJANA ŠIŠKA, 

PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru premajhnega števila prijav si 

pridržujemo pravico odpovedi tečaja 
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