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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu MAJU 2016: 176 ur = (21 delovnih dni (168 ur) + 1 dan praznik (8 ur)
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAJ 2016

56 %
PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

871,30

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

Prehodni davčni podračun

Referenca

5.445,62

933,53

15,50%

135,05

844,07

8,85%

77,11

481,94

SI19 DŠ-44008

212,16

1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

59,37

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

61,24

357,23

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,95

28,86

125,56

732,43

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

1,74

10,90

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,22

7,62

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,52

3,27

1,74

10,89

Skupaj drugi prisp.

3,48

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

341,20

2.080,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače;
56% 1.555,89= 871,30 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); 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15.06.2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)
Vrsta prispevka:
osnova
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
32,43 0110 0888 2000 003
32,67 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
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) - MAJ 2016
70 %
PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Prehodni davčni podračun

1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

1.089,12

5.445,62

168,81

844,07

96,39

481,94

Referenca

15,50%
8,85%
SI19 DŠ44008

265,20

1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

69,27

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

71,45

357,23

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,77

28,86

146,49

732,43

1,09

5,45

1,09

5,45

2,18

10,90

1,52

7,62

0,65

3,27

2,17

10,89

Skupaj drugi prisp.

4,35

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

416,04

2.080,23

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ45004

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2015 znaša 70 % zadnje znane povprečne letne plače;
70 % od PP2015 1.5555,89 =1.089,12 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): 1.555,89 x 3,5=5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15.06.2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun
prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki.
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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
in podjetništvo
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =
17,00 EUR
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =
8,50 EUR
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =
6,20 EUR

neobdavčeno
po Uredbi
do 21,39 EUR
do 10,68 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 2015) = 790,73 EUR (Pozor: Najnižja osnova za
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju pa znaša od 01.03.2016 =
809,06 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2016 dalje do 28.02.2017).
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 – maj 2016 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

586,92 EUR
610,17 EUR
641,65 EUR
656,37 EUR

V.tarifni razred:
695,97 EUR
VI.tarifni razred:
797,83 EUR
VII.tarifni razred:
933,63 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 790,73
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:
(marec 2016) = 1.593,27 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2016):
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka:
če znaša mesečni bruto
dohodek iz delovnega razmerja
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
905,53
543,32
905,53
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 2016:
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 2015 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2016 798,64 EUR.
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OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.115,29 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 2016, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

668,44
1.700,00
5.908,93

668,44
1.700,00
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

106,95
385,47
2.111,13

16 %
+ 27 %
+ 41 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.700,00
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. PLAČILO PRISPEVKA ZA IZVAJANJE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN
PODJETNIŠTVO ZA LETO 2016
81. člen Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo - KPOP (Uradni list RS, št. 92/2013, 16/2014,
59/2014 in 28/2015) določa: »Stroške usklajevanja in izvajanja te kolektivne pogodbe pokrivajo
delodajalci, ki zaposlujejo delavce v pavšalnem znesku 4,00 EUR na zaposlenega delavca
letno. Sredstva delodajalci nakazujejo enkrat letno ob izplačilu plač za mesec maj in to 2,00
EUR na račun Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in 2,00 EUR na račun Združenja
delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ. Ta prispevek so dolžni plačati vsi
delodajalci, ki opravljajo kot glavno dejavnost skladno z zakonom obrtno dejavnost in
uporabljajo KPOP.
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (GIZ) vam bo poslalo obvestilo s
položnico za plačilo navedenega prispevka. V primeru, da položnice ne boste prejeli vas
prosijo, da jih kontaktirate na tel: 01/5830-572 ali 01/5830-577 ali na e-mail: info@zdops.si za
določitev sklica in nakazilo na TRR račun ZDOPS št. 03160-1001022028 pri SKB d.d..
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Sindikat obrti in podjetništva Slovenije pa zavezance obvešča, da prispevek v višini 2,00 EUR
na zaposlenega, nakažejo na TRR številka: 61000-3130000033, pri Delavski hranilnici Ljubljana,
Miklošičeva 5, ali na TRR številka: 03100-1001709303, pri SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, s
sklicno oznako: 20-16.
Sredstva so zavezanci dolžni nakazati pri izplačilu plač za mesec maj 2016.

INFORMACIJA ZA ŽIVILCE
- IZOBRAŽEVANJE NA TEMO OBVEZNEGA OZNAČEVANJA HRANILNE
VREDNOSTI ŽIVIL, KI BO OBVEZNO OD 13.12.2016
Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS organizira izobraževanje o označevanju hranilne vrednosti za
predpakirana živila, ki bo obvezno od 13.12.2016.
Več o vsebini izobraževanja in prijavnico najdete na sledeči povezavi:
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000l8whWEAQ .

JAVNO POVABILO ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE – Zaposli.me
2017/2017 – SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH OSEB
Javno povabilo omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih v starosti najmanj 30 let, ki sodijo
v ciljne skupine javnega povabila in vam jih predlagajo za vključitev. Subvencija znaša od 5.000
do 7.000 EUR. Zaposlitve morajo biti sklenjene za najmanj 12 mesecev.
Na javnem povabilu je za obdobje 2016 do 2017 na voljo skoraj 34 milijonov EUR, ki jih financirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Predvidenih je 6.138
subvencioniranih zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije.
Ponudbo na javno povabilo lahko oddate od 3.6.2016. Povabilo je odprto do porabe sredstev,
najdlje do 31.7.2017. Na Portalu za delodajalce je možna elektronska oddaja ponudbe.
Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas,
vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki so
najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.
Ciljne skupine brezposelnih:
V zaposlitev s pomočjo subvencije bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od
naslednjih kriterijev:




so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6
mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin
kandidatov, dajali prednost:
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osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike
zaposlovanja,
osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter
osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.
Višina subvencije za zaposlitev:
Odvisna je od števila kriterijev, ki
izpolnjuje kandidat za zaposlitev:





so

določeni

v ciljni

skupini

brezposelnih

in

jih

5.000 EUR, če ustreza enemu kriteriju iz ciljne skupine;
6.000 EUR, če ustreza dvema kriterijema;
7.000 EUR, če ustreza vsem trem kriterijem.
TO POMENI, DA NAVEDENO VIŠINO SUBVENCIJE LAHKO PRIDOBITE
ZA OSEBO, KI JE:

5.000 EUR
(EN
KRITERIJ)

dopolnila 30 let ali več in
je najmanj 12 mesecev
prijavljena v evidenci
brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in najmanj 6
mesecev prijavljena v evidenci
brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima
končano največ osnovno šolo
(ISCED 2) in je najmanj 6
mesecev prijavljena v evidenci
brezposelnih

starejša od 50 let in je
hkrati najmanj 12
mesecev prijavljena v
evidenci brezposelnih
ALI

starejša od 50 let in ima hkrati
končano največ osnovno šolo
(ISCED 2) in je najmanj 6
mesecev prijavljena v evidenci
brezposelnih
ALI

dopolnila 30 let ali več, ima hkrati
končano največ osnovno šolo
(ISCED 2) in je najmanj 12
mesecev prijavljena v evidenci
brezposelnih

6.000 EUR
(DVA
KRITERIJA)

7.000 EUR
(VSI TRIJE
KRITERIJI)

starejša od 50 let, je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in ima hkrati končano
največ osnovno šolo (ISCED 2)

Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20
ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki je najmanj
12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).
Več informacij in razpisno dokumentacije najdete na povezavi:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me2016.

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA:
- SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V LETU 2016 (P2 2016)
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je v petek 27.5.2016, v Uradnem listu RS št.
38/2016 objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016, ki omogoča
mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest,
pridobitev zagonskega kapitala v obliki nepovratnih sredstev.
Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme do 54.000 EUR subvencije za
poplačilo stroškov v treh izplačilih, in sicer:
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- kritje stroškov, nastalih do 31.7.2016 v višini do 10.000 EUR
- kritje stroškov, nastalih do 31.1.2017 v višini do 12.000 EUR
- kritje stroškov, nastalih do 28.2.2018 v višini do 32.000 EUR
Na ta način spodbuda pokriva faze zagona podjetja, razvoja MVP (minimalno sprejemljivega
produkta) in komercializacije končnega produkta.
Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj
naprednim podjetjem, ustanovljenim v obdobju od 1.1.2015 – 29.2.2016, ki ne razpolagajo z
zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in lažji tržni
preboj.
Tudi letos je produkt P2 tesno povezan z Iniciativo Start:up Slovenija, v katero so vključeni vsi
deležniki podjetniškega ekosistema. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna
tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in
aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko podjetja udeležila
enega izmed mentorskih programov oz. si izbrala individualnega start:up mentorja.
Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti,
kljub temu, da predhodno niso sodelovala v okviru tekmovanja Start:up Slovenija 2016. Več
informacij o razpisu najdete na: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=44.

JAVNI RAZPIS OBČINE MEDVODE ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI
MEDVODE ZA LETO 2016
Objavljeno: Uradni list RS, Datum: 13. 5. 2016, Št. 35, Stran: 1081
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratna finančna sredstva za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2016 v okvirni višini 22.750,00 EUR.
Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.
Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev po posameznih namenih:
 Namen A - Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti - 13.750,00
EUR
 Namen B - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 4.000,00
EUR
 Namen C - Spodbujanje projektov inovacij - 1.000,00 EUR
 Namen D - Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij - 3.000,00 EUR
 Namen E - Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva - 1.000,00 EUR.
Rok: Razpis je odprt do 8. 8. 2016.
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Sanja Malej, Tel:
361-95-18, e-pošta: sanja.malej@medvode.si.
Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od dneva objave in do
izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Medvode: http://www.medvode.si/,
vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Medvode.
Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.
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TRŽNI INŠPEKTORJI PREVERJAJO USTREZNOST OBRTNIH DOVOLJENJ
GLEDE NA DEJAVNOSTI, KI JIH OPRAVLJATE
Tržni inšpektorji v zadnjem času intenzivneje in dosledneje preverjajo, če imate pridobljeno obrtno
dovoljenje za dejavnosti, za katere ga potrebujete. Bodite pozorni, opravljanje dejavnosti ali dela,
za katerega nimate urejenih z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti, se namreč šteje za delo na črno, za tak prekršek pa je predpisana globa v znesku do
26.000 EUR za podjetje in do 2.600 EUR za odgovorno osebo.
Imeti obrtno dovoljenje le za eno izmed dejavnosti, še ne pomeni, da so s tem pokrite tudi druge,
morebiti celo sorodne dejavnosti, ki jih morda tudi opravljate. Tržna inšpekcija zato pregleduje, če
ima poslovni subjekt pridobljeno obrtno dovoljenje dejansko za vse svoje dejavnosti, ki jih izvaja.
Ugotavljamo, da precejšen del poslovnih subjektov meni, da v kolikor ima pridobljeno obrtno
dovoljenje za določeno dejavnost, da ima s tem pridobljeno dovoljenje tudi za ostale obrtne
dejavnosti, ki jih izvaja. Pa temu še zdaleč ni tako, če na primer opravljate avtomehanična dela,
poleg pa tudi vulkanizerska dela, morate imeti pridobljeno obrtno dovoljenje za obe dejavnosti.
Zelo pogosta napaka je tudi ta, da niste pozorni na dejstvo, da se obrtno dovoljenje glasi le na
določeno dejavnost. Če ste morda dejavnost zamenjali ali dodali novo, morate to urediti tudi na
obrtnem dovoljenju.
Očitno je na to postala pozorna tudi inšpekcija, ki sedaj bolj podrobno pregleduje tudi ta del
dokumentacije poslovnih subjektov. Tržni inšpektor vam ne bo izrekel samo globe, temveč vam bo
izdal tudi odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, za katero obrtnega dovoljenja nimate, zato
vas še posebej opozarjamo, da to čim prej uredite in se tako izognete nepotrebnim težavam in
visokim globam.
Za več informacij v zvezi s postopki izdaje in spremembe obrtnih dovoljenj pokličite svojo
območno obrtno-podjetniško zbornico.

SEMINAR O VEDNO AKTUALNI TEMATIKI ZAKONA O DAVKU NA
DODANO VREDNOST
Na podlagi povpraševanja članov po ponovni organizaciji seminarja na temo Zakona o davku na
dodano vrednost, smo vam organizirali ta seminar, ki bo potekal v ponedeljek, 13.06.2016, s
pričetkom ob 14.00 uri do cca. 17.30 ure. Predavala bo davčna svetovalka ga. Aleksandra
Heinzer iz podjetja Pakta d.o.o.
Glede na prejeta vprašanja članov za seminar smo sestavili okvirno vsebino predavanja:

nove smernice – kako povezati storitev z nepremičnino?

prejete storitve od davčnih zavezancev iz tretjih držav (obračunati DDV ali ne)

nakup blaga v tretjih državah preko spleta

kako pravilno določiti trenutek nastanka obdavčljivega dogodka (primeri iz prakse pri
transakcijah z blagom in storitvami)

pravočasni obračun DDV pri samoobdavčitvah

pavšalne pogodbe in DDV
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posredniški posli (kje so pasti)
evidentiranje izvoza in predstavitev sprememb pri uvozu blaga po 1.7.2016.

Vse prijavljene prosimo, da nam morebitna vprašanja za seminar pošljejo do vključno 05.06.2016
po e-pošti na naslov: gregor.epih@ozs.si, da jih bomo posredovali predavateljici in jih bo le-ta
vključila v predavanje.
Kotizacija za seminar znaša za člane 65 EUR + DDV, za ostale udeležence pa 130 EUR + DDV.
Prijavite
se
preko
spletne
prijavnice
na
sledeči
povezavi:
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000ezPCfEAM . Prijave sprejemamo še do srede,
06.06.2016.

BREZPLAČNA DELAVNICA NA TEMO UREJANJA
DELOVNEM OKOLJU SKOZI PRAKTIČNE PRIMERE

ODNOSOV

V

Spodbujajte konflikte med sodelavci – tako jih boste najbolje spoznali ... hkrati pa boste dobro
spoznali
tudi
sebe
oz.
svoj
način
odzivanja
v
konfliktnih
situacijah.
Šalo (?) na stran. Nihče si ne želi konfliktov med sodelavci. Želimo jih preprečiti. Če pa se pojavijo,
jih moramo čim prej in čim bolj temeljito razrešiti. Res pa je, da prav v konfliktnih situacijah
pokažemo svojo pravo naravo. Kot vodja, sploh pa kot direktor podjetja, pa moramo to svojo
naravo 'obdelati', kultivirati. Naučiti se moramo ustreznega odzivanja. S tem zaposlenim
pomagamo reševati njihove težave, hkrati pa jim ponudimo svetel zgled pravega vedenja.
Največ se naučimo s prakso. Da pa se ne bomo nenehno učili na lastnih primerih (in napakah),
bomo na delavnici pregledali pester nabor težav in možnih pristopov k njihovemu reševanju,
zbranih v priročniku 'Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju – primeri in rešitve', ki je bil
izdan v okviru projekta ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih
in varnih delovnih mest«. Na Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije menijo, da so
dobri medsebojni odnosi temelj za produktivnost in uspeh zato prihajajo k nam s to delavnico.
Vsak udeleženec prejme svoj izvod priročnika. Na delavnici (ali po njej) pa bo dovolj časa za odprt
razgovor in izpostavljanje težav, s katerimi se vi v praksi najpogosteje srečujete.
Delavnico vodi Anka Zajc, avtorica priročnika 'Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju', v
katerem je strnila svoje znanje in izkušnje, pridobljene pri svojem vsakodnevnem delu.
Delavnica je organizirana v okviru projekta ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in
sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« . Udeležba na delavnici je brezplačna.

Vabljeni.
Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih
delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja
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na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Na
delavnico
se
prijavite
preko
naslednje
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000kq63AEAQ .

spletne

povezave:

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še nekaj prostih terminov za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v
spomladanskih 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.oozljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202016.pdf . Slike počitniških
kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/pocitniske-kapacitete .

Lep pozdrav !

Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva

