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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH 

IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 
Število ur v mesecu februarju 2018: 160 ur = 19 delovnih dni (152 ur) + 1 dan praznik (8 ur) 
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2018 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  976,17 5.694,33 

1.626,95     

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     151,31 882,62 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     86,39 503,95 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     62,08 362,16 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     64,04 373,55 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     5,17 30,18 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     0,98 5,69 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     0,98 5,69 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,37 7,97 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,59 3,42 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39 

Skupaj drugi prisp.       3,92 22,77 

PRISPEVKI SKUPAJ       372,91 2.175,23 
  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

       *   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP):  1.626,95 EUR 

          **  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2017 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60 % od  1.626,95 =   976,16 EUR 

       ***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s  
    petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); .626,95 x 3,5 =  5.694,33 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 34,37 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). 

Davčni organ bo  po novem od 1.1.2018, sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno 
varnost za osebe, ki opravljajao dejavnost kot postanski poklic (OPSVD) in ga najpozneje do 10. 
dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 
Če podatki v OPSVD niso pravilni in/ali popolni, ali če obrazec ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVD najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - FEBRUAR 2018 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

80 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.301,56 5.694,33 

1.626,95       

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     201,74 882,62 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     115,19 503,95 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 
SI19 DŠ-

44008 316,93 1.386,57 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     82,78 362,16 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     85,38 373,55 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,90 30,18 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 
SI19 DŠ-

45004 175,06 765,89 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,30 5,69 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,30 5,69 

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

43001 2,60 11,38 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,82 7,97 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,78 3,42 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

42005 2,60 11,39 

Skupaj drugi prisp.       5,20 22,77 

PRISPEVKI SKUPAJ       497,19 2.175,23 

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

      
*     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP): 1.626,95 EUR 

         **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 75 % zadnje znane povprečne letne plače;  
      80 % od 1.626,95 = 1.301,56 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 
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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. 

 

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 2018) = 842,79 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2018 
do 28. 2. 2018, znaša 855,72 EUR (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na 
mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 EUR), za izplačila od 01.03.2018 do 31.12.2018 pa znaša 
878,55 EUR (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 
2017 znaša 1.626,95 EUR). 
 
Opomba: Zakon o dopolnitvi zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) določa, da se v 
minimalno plačo ne vštevajo: dodatek za delo preko polnega delovnega časa, 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. 
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Najnižje osnovne bruto plače – FEBRUAR 2018 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:    595,14 EUR                           V. tarifni razred:       705,71 EUR 
II. tarifni razred:    618,71 EUR                          VI. tarifni razred:       809,00 EUR 
III. tarifni razred:   650,63 EUR                         VII. tarifni razred:       946,70 EUR 
IV. tarifni razred:   665,56 EUR                        VIII. Tarifni razred:   1.061,45 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. 

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 842,79 
EUR (pozor: najnižja osnova za obračun prispevkov pa znaša 878,55 EUR). Glejte stran 3 
razlaga ! 
 
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:  
      (december 2017)  = 1.723,13 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2018): 
        

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

  930,53 
543,32   

930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18 - 1,49601 x bruto dohodek)*  

1.109,74   275,22   

*navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.922,15 - 1,49601 x bruto dohodek x12)/12  

 
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. 
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12. Posebne olajšave ZA LETO 2018:                              MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust: 
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2018 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2018 851,21 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.206,19 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 2018, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  668,44        16 % 

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

1.700,00 4.000,00 385,47   + 34 %  nad 1.700,0 

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 



                                                                                6                                                                                        2/2018 

 

                                                                                                                                                                   

Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR za opravljeno obvezno 
praktično delo v obdobju enega meseca. 
 

 

INFORMACIJA ZA GRADBINCE – BREZPLAČNO PREDAVANJE O 

ZAKONODAJNIH NOVOSTIH NA GRADBENEM PODROČJU 

 
Obveščamo vas, da bo Sekcija gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za vas 
organizirala brezplačno predavanje na temo zakonodajnih novosti na gradbenem področju, ki bo 
potekalo na OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana, v torek, 20.03.2018, ob 14.00 uri. 
 
Več informacij in elektronska prijava: 
Zakonodajne novosti na gradbenem področju: gradbeni zakon in javno naročanje 
 

 
 
  

ODDAJA LETNIH RAČUNOVODSKIH POROČIL ZA AJPES IN DAVČNEGA 

OBRAČUNA NA FURS – ROK 03.04.2018 

 
Letna poročila oziroma podatke iz letnih poročil morajo predložiti AJPES naslednji poslovni 
subjekti: 

 gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega 
podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo 
poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe), 

 zadruge, 
 samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi 

ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, 
 društva. 

Letos je rok za predložitev 03.04.2018. 
 
Rok za oddajo davčnega obračuna: v 3 mesecih po preteku poslovnega leta (letos 3.4.2018)  
Način oddaje: preko e-davkov (Silvester Pelias/Silvester Fineus) 
Plačilo davka: v 30 dneh po oddaji obračuna 
Vračilo davka: v 30 dneh po oddaji obračuna 
Plačilo akontacij za leto 2018: do 10. v mesecu za pretekli mesec (poračun za nazaj v aprilu 2018) 
 

 

 
 
  

VABILO NA POSLOVNO SREČANJE MATCHINGDAY V VIDMU, ITALIJA, 

24.03.2018 

 
S strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije smo prejeli sledečo informacijo: 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxtYYUAZ
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Vabimo vas na individualne B2B sestanke z italijanskimi poslovnimi partnerji, ki bodo potekali v 
okviru dogodka “MatchingDay 2018” in sicer v soboto, 24. marca 2018, v Vidmu v Italiji. 
  
Tokratni dogodek “Matching Day” je že 10 po vrsti in predstavlja najpomembnejše B2B 
(business to business) srečanje v Furlaniji-Julijski krajini. Za podjetja bo v okviru dogodka 
 “Matching Day” organiziranih do 20 (minimalno 12) kratkih individualnih sestankov (B2B). 
Vsako prijavljeno podjetje bo preko on-line platforme izbralo podjetja, s katerimi bi želelo imeti 
individualni sestanek. Pred začetkom dogodka bodo vsi udeleženci prejeli natančen urnik B2B 
razgovorov s podjetji, ki so jih določili sama, kot tudi s tistimi, ki so jih za srečanje izbrala tuja 
podjetja. Sestanki bodo trajali 15 minut. 
 
Dogodek je namenjen podjetjem iz vseh sektorjev, s poudarkom na: 

-        Gradbeništvu (gradnja objektov, stavbno pohištvo, dobava materialov) 
-        Inštalacijah (elektro, toplotne in tehnološke inštalacije, domotika in pametne hiše) 
-        Pohištvu (notranja oprema, dizajn) 
-        Elektroniki 
-        Razvoju programskih storitev in IKT (programerstvo, razvoj naprednih spletnih strani,   
         e-trgovina, idr.) 
 

Vsa zainteresirana slovenska podjetja vabimo, da se dogodka udeležite in izkoristite priložnost, da 
v kratkem času pridobite zadovoljivo število poslovnih kontaktov. Prosimo vas, da svoj interes za 
udeležbo potrdite najkasneje do 15. marca 2018, in sicer tako, da izpolnite elektronsko 
prijavnico ki se nahaja na: http://www.matchingday.it/it/prossimi-eventi/matchingday-udine-
2018 (opomba: Obrazec je poleg italijanskega tudi v angleškem jeziku). Nudimo vam tudi pomoč 
pri prijavi. 
 
Za vsa slovenska podjetja je udeležba na dogodku brezplačna, saj vam kotizacijo krije Javna 
agencija Spirit Slovenija (opomba: kotizacija za ta dogodek sicer znaša 150 EUR + DDV), zato 
vas prosimo, da ob prijavi pri načinu plačila potrdite »bančno nakazilo« in nadaljujete z 
izpolnjevanjem.  
 
Več informacij in pomoč pri prijavi: 
Gregor Primc 
Trženje in projekti 
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana 
T: +386 (0)1 58 30 500, 58 30 557 
F: +386 (0)1 50 54 373 
M: +386 (0)41 709 724 
E: gregor.primc@ozs.si 

 
 
 
 
 

http://www.matchingday.it/it/prossimi-eventi/matchingday-udine-2018
http://www.matchingday.it/it/prossimi-eventi/matchingday-udine-2018
mailto:gregor.primc@ozs.si
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VABILO NA KOOPERACIJSKO SREČANJE MEET4BUSINESS MEGRA 4. 

APRIL 2018 

 
Najdite poslovnega partnerja na področju 

GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, KOMUNALE, OBRTI in ZELENEGA 
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA 

  
Vljudno vabljeni na kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS Megra 2018, ki bo potekalo 4. 
aprila 2018 v Gornji Radgoni v okviru sejma Megra 2018.  
  
Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom in zainteresiranim 
posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz 
Evropskih držav. Program je sestavljen tako, da omogoča podjetjem na podlagi vnaprej izbranih 
srečanj individualne sestanke s potencialnimi partnerji. 
  
Tematska področja: 

-        GRADBENIŠTVO 
-        ENERGETIKA 
-        KOMUNALA 
-        OBRT 
   

Vsa prijavljena podjetja imajo brezplačen vstop na sejmišče dne 4. 4. 2018. 
 

Rok prijave: 26. 3. 2018 
  
Prijava in informacije na spletni povezavi:   http://meet4businessmegra2018.talkb2b.net/ 
 
 

INFORMACIJE O VAJENIŠTVU V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

 V šolskem letu 2018/2019 je v vajeniškem sistemu izobraževanja razpisanih 8 
izobraževalnih programov (oblikovalec kovin - orodjar, mizar, slikopleskar, strojni 
mehanik, kamnosek, papirničar, gastronomske in hotelirske storitve, steklar) na 14 
srednjih poklicnih šolah po Sloveniji (Povezava na programe in 
šole:http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/
20182019.aspx ). 

 Za vpis v vajeniški sistem izobraževanja mora bodoči vajenec predhodno skleniti vajeniško 
učno pogodbo: http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Vlogeinobrazci.aspx.   

 Pogodba, ki jo podpišeta delodajalec in vajenec se registrira na Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije. 

 Z registrirano vajeniško učno pogodbo se vajenec vpiše do 5.4.2018 na šolo, ki izvaja 
vajeniški sistem izobraževanja. 

 Vajenci imajo pri vpisu prednost in ne sodelujejo v izbirnem postopku. 

 Dejanski vpis v vajeniški sistem izobraževanja, bo potekal do 1.9.2018, kljub zgoraj 
omenjenemu vpisnemu roku. 

 Za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom je potrebno obratovalnico predhodno 
verificirati, ne glede ali gre za vajeniški sistem izobraževanja ali šolski sistem 
izobraževanja.  
Če želite verificirati obratovalnico se obrnite na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije na 
e-naslov: ana.dragicevic@ozs.si oz. telefon: 01/58-30-828 Ana Dragičević. 

 
Prednosti vajeništva za dijake: 
›› teorijo iz šole povežeš s prakso v podjetju, 
›› pridobiš uporabno znanje za poklic, 

http://meet4businessmegra2018.talkb2b.net/
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/20182019.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/20182019.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Vlogeinobrazci.aspx
mailto:ana.dragicevic@ozs.si
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›› spoznaš resnično delovno okolje, 
›› prejmeš vajeniško denarno nagrado, 
›› lažje dobiš zaposlitev. 
 
Prednosti vajeništva za podjetja 
›› prenašate znanje in izkušnje na mlajše rodove, 
›› bodoče zaposlene usposobite po svojih potrebah in povečujete konkurenčnost, 
›› manj tvegate pri izbiri novih zaposlenih, 
›› v času poskusnega uvajanja vajeništva ste upravičeni do sofinanciranja. 
 
Več informacij o vajeništvu najdete na spletni strani OZS na povezavi:  
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/20182019.a
spx . 
 

Dodatne informacije o vajeništvu dobite pri: 
Mitja Korunovski 
Javna pooblastila OZS 
Višji strokovni sodelavec 
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana 
T: +386 (0)1 58 30 818 
F: +386 (0)1 58 30 560 
E: mitja.korunovski@ozs.si  
 
 

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA P1 PLUS 2018 

– GARANCIJE SKLADA 

 
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS, št. 9/2018 objavil Javni 
razpis za odobravanje garancij za zavarovanje bančnih kreditov z oznako P1 plus 
2018. Skupno v višini 79,2 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo 
tudi letos preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v 
nadaljevanju MSP) za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-
jem tudi letos omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu 
kredita vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita. 
 
Dodatne ugodnosti garancije SPSa, ki jih ne smete prezreti: 
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPSa bodo podjetja deležna 
tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno - garancijskih linij prilagojena glede na 
stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša: 
   + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov, 
   + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov, 
   + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G[2]. 
 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki: 

 se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot 
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna 
podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe 

 imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih 

 letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR 
 
 
 
 

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/20182019.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Vajeni%C5%A1tvo/Izobra%C5%BEevalniprogrami/20182019.aspx
mailto:mitja.korunovski@ozs.si
http://www.podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/472-slovenski-podjetniski-sklad-razpisuje-79-2-mio-eur-garancij-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere#ftn2
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Oddaja vlog na SPS 

Vloge lahko podjetja za upravičene stroške, ki so nastali od 01.01.2018 do 31.12.2019, oddajo na 
SPS vsakih 14 dni, in sicer: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1. 9., 15.9., 1.10., 15.10. 
2018. 
 
Skupno razpisanih 79,2 mio EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
zadostuje za podporo okoli 400 MSPj-ev, ki najamejo kredit pri banki in na ta način okrepijo 
konkurenčno delovanje na trgu ter izboljšajo tržni položaj.  
Več informacij in razpisna dokumentacija: 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=63. 
  
 

KATERE FINANČNE SPODBUDE ZA OBRTNIKE IN PODJETNIKE JE 

RESORNO MINISTRSTVO PRIPRAVILO V LETU 2018 

 
Če delujete  v lesni branži, v turizmu, planirate udeležbo na mednarodnih sejmih, pred 
vstopom na tuji trg pridobiti podrobno informacije o potencialnem trgu , želite pridobiti 
certifikat kakovosti, posodobiti elektronsko  poslovanje,  izkoristite pomoč države. Začni 
pripravljati svoje predloge že danes.  
 

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO načrtuje 29 javnih razpisov, od 
tega 3 za povratna sredstva in 26 za nepovratna sredstva. (link na 
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/).  
 
Iz najave razpisov je viden poudarek na razvojno raziskovalne projekte in spodbujanje 
inovativnosti: 
(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf).  
 
Za širši krog podjetij je vsekakor zanimivo, da se bo nadaljevalo sofinanciranje skupinskih in 
individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih), prav tako se bo nadaljevalo 
sofinanciranje tržnih raziskav in certifikatov kakovosti in nadgradnja elektronskega 
poslovanje v malih in srednjih podjetij:  
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/internacionalizacija.pdf).  
 
Za lesno branžo pa velja izpostaviti, da sta v 2018 predvidena 2 razpisa, eden predvidoma v 
maju, drugi v novembru  za razvoj  polizdelkov in uvajanje novih produktov v lesarstvu 
(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/lesarstvo.pdf) . 
 
Tisto, kar prav tako velja izpostaviti kot pozitivno je, to, da so predvideni razpisi večletni, kar 
pomeni, da so bližje večletnemu investicijskemu načrtovanju v podjetjih. 
 
Seznam najpomembnejših razpisov za področje podjetništva kliknite tukaj . 
 
 

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. 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=63
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/aktualni_razpisi/
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/podjetnistvo_in_tehnologija.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/internacionalizacija.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Stasa/lesarstvo.pdf
http://www.ozs.si/Portals/0/INT/Javni%20razpisi.ppt
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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SEMINAR: NASTAJANJE ODPADKOV IN POROČANJE – POUDARKI IN NOVOSTI 

 
Rok za oddajo poročila o odpadkih je najkasneje do 31.3.2018 – če ste izvirni povzročitelji 
odpadkov: torej je v preteklem koledarskem letu pri opravljanju vaše dejavnosti nastalo 5 kg 
nevarnih odpadkov ali 10 ton ostalih odpadkov, oziroma če zaposlujete vsaj 10 oseb. Zaradi 
novosti in številnih vprašanj, ki jih imate pri izpolnjevanju poročila ali jih imate v povezavi z 
novostmi na tem področju, vas vabimo na seminar, na katerem vam bo mag. Katarina Železnik 
Logar na praktičnih primerih prikazala izdelavo in urejanje poročila o odpadkih. 
 
Seminar bo potekal na Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Celovška 71, Ljubljana, v četrtek, 
15.03.2018, s pričetkom ob 10.00 uri. 
 
Več informacij in prijava: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxwtRUAR  
 
 

BREZPLAČNA DELAVNICA Z INŠPEKTORATOM RS ZA DELO (preventivni 

zdravstveni pregledi, izjave o varnosti z oceno tveganja) 

 
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z 
namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi 
ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z 
namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za 
delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju. 
 
V sodelovanju z OOZ Ljubljana Moste-Polje in Inšpektoratom RS za delo bomo organizirali 
brezplačno delavnico, na kateri bodo predstavniki Inšpektorata RS za delo predstavili 
Problematiko preventivnih zdravstvenih pregledov in Izjav o varnosti z oceno tveganja. Delavnica 
bo potekala na OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana, v četrtek, 
12.04.2018, od 11.00 do 14.00 ure. 
 
Več informacij in prijava na dogodek:  http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxeJtUAJ . 
 
 

BREZPLAČEN SEMINAR O OSEBNIH FINANCAH 

 
Opis dogodka: 
Vabljeni na brezplačni seminar, na katerem boste izboljšali svoje znanje o osebnih financah, se 
naučili prepoznati dobre produkte ter se hkrati izogniti pastem slabih naložb. 
 
Opis programa: 
Na seminarju, ko bo obogaten s konkretnimi primeri, boste med drugim izvedeli:  

 Kako učinkovito ravnati s svojimi prihodki? 
 Kakšna so tveganja, stroški in morebitne pasti posameznih finančnih produktov? 
 Konkretni odgovori na ključna vprašanja pri zavarovanjih in naložbah. 

 
Seminar izvaja VZAJEMCI SKUPINA. 
 
Seminar bo potekal na OOZ Ljubljana Bežigrad, Nade Ovčakove 13, Ljubljana, v četrtek, dne 
22.03.2018 ob 15.00 uri. 

Več informacij in prijava: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxV4eUAF. 
 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxwtRUAR
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxeJtUAJ
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxV4eUAF
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SEMINAR: NOVA ZAKONODAJA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – 

najava dogodka 

 

Dne 25.5.2018 stopi v veljavo evropska Splošna uredba (EU) 2016/679 o varstvu osebnih 
podatkov (GDPR), ki bo poenotila varstvo osebnih podatkov EU. Pri nas to področje ureja 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), zaradi uredbe GDPS je v pripravi nov zakon 
(ZVOP-2).  Reforma za upravljavce osebnih podatkov in posameznike prinaša precej 
novosti.  Če zbirate, uporabljate oz. obdelujete osebne podatke posameznikov (fizičnih 
oseb), potem morate pravočasno spoznati nova pravila. Na seminarju bodo predstavljeni 
konkretni napotki za manjša podjetja, obrtnike in podjetnike ter računovodske servise.  
 
Seminar bo izvajal mag. Matjaž Drev, državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov. 
Potekal bo v torek,  24. aprila 2018 od 16.00 do 18.00 ure na OOZ Lj. Bežigrad, Nade 
Ovčakove ulici 13 v Ljubljani. Cena seminarja znaša za člane OZS 67,10 EUR (z 
vključenim DDV), za nečlane 134,20 EUR.  
 
Več informacij in prijava: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JyBd1UAF . 
 
Opomba: V kolikor bi želeli navedeno tematiko poslušati prej vas obveščamo, da tudi 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira seminar na to temo v četrtek, 5.4.2018, 
s pričetkom ob 9.00 uri na Celovški cesti 71, v Ljubljani. Več informacij in prijavnica: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001FVQ7dUAH . 
 
 

SEMINAR: TRENING V POSLUŠANJU, KAKO BITI SLIŠAN 

 

Vse prevečkrat uporabljamo veliko besed z malo učinka ali pa mislimo, da smo vse in veliko 
povedali, sogovornik pa pravi, da ni prejel informacij. Kaj gre narobe? Zakaj (se) ne slišimo in 
zakaj nismo slišani? 
 
To boste izvedeli na seminarju, ki bo potekal v četrtek, 15.03.2018 s pričetkom ob 9.00 uri na 
OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana. 
 
Več informacij in prijava: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxbCiUAJ . 
 
 

ZAČETNI TEČAJ ITALIJANŠČINE  

 

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo 
jezikovne tečaje. 

 
 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JyBd1UAF
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001FVQ7dUAH
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001JxbCiUAJ
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V  mesecu marcu 2018 bi predvidoma pričeli z začetnim tečajem italijanščine za katerega 
potrebujemo še nekaj tečajnikov. Pogoj za izvedbo tečaja za določeno stopnjo je namreč najmanj 
6 prijavljenih tečajnikov. 
 
Tečaj obsega 30 ur in bo potekal 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 petka 16.03.2018. Prijavnica se nahaja v nadaljevanju na 14. 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 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje: 

 

Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate: 

 

- JEZIKOVNI TEČAJI: 
- ITALJANŠČINA (začetni tečaj) 

 

 
NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM: 

 

1. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 

zaposlen pri: ____________________________________________ 

telefon, e-pošta: __________________________________________ 

 

2. IME IN PRIIMEK_________________________________________ 

naslov: _________________________________________________ 

zaposlen pri: ____________________________________________ 

telefon, e-pošta:_________________________________________ 

       

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 

 

mailto:gregor.epih@ozs.si

