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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu JULIJU 2017: 168 ur = 21 delovnih dni
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JULIJ 2017

58 %
PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

919,10

3,5 PP***
5.546,31

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.584,66 EUR*
Prehodni davčni podračun
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Referenca

950,80

15,50%

142,46

859,68

8,85%

81,34

490,85

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

127,88

745,99

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

1,84

11,10

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,29

7,76

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,55

3,33

1,84

11,09

Skupaj drugi prisp.

3,68

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

355,36

2.118,71

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

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
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
33,01 0110 0888 2000 003
33,24 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) - JULIJ 2017

75 %
PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

1.584,66 EUR*

Prehodni davčni podračun

Prisp. zavarovanca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

1.188,50

5.546,31

184,22

859,68

105,18

490,85

289,40

1.350,53

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

SI19 DŠ44008

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

159,86

745,99

1,19

5,55

1,19

5,55

2,38

11,10

1,66

7,76

0,71

3,33

2,37

11,09

Skupaj drugi prisp.

4,75

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

454,01

2.118,71

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 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
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 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 – JULIJ 2017 (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 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:
(maj 2017) = 1.613,73 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
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
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 =
1.129,61 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

668,44
1.700,00
4.000,00
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

668,44
1.700,00
106,95
4.000,00
385,47
5.908,93 1.167,47
1.911,95

16 %
+ 27 %
+ 34 %
+ 39 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.700,00
nad 4.000,00
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.
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INFORMACIJA ZA LESARJE – Javni razpis Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo za nepovratna sredstva za razvoj in uvajanje novih
produktov v lesarstvu 2.0
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis: Spodbude za MSP za
razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0. Rok za prijavo je do 16.08.2017.
Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na
področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Namenjen je:
 spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,
 ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
 spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za
izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno
gospodarstvo.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z
viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave
ali obdelave lesa.
Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja
(MSP), sp-ji ali zadruge in socialna podjetja (s statusnim preoblikovanjem pred 1. 1. 2015). Na
razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo proizvode in storitve na
področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti:
- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
razen pohištva,
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).
Upravičeni stroški so:
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih
proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta,
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je
namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih
upravičenih stroškov projekta,
- stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).
Več
informacij
in
razpisna
dokumentacija:
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_sin
gle%5D=1121 .
Za pomoč, dodatne informacije in pripravo ustrezne in zahtevane dokumentacije za pridobitev
sredstev iz razpisov se obrnite na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico.
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INFORMACIJE ZA GOSTINCE
- NOV PRAVILNIK O MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH IN O OBSEGU
STORITEV ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
- TRADICIONALNO MEDNARODNO TEKMOVANJE V KUHANJU BOGRAČA
1. Kot ste bili že obveščeni s strani Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, je bil v
Uradnem listu RS, št. 35/2017 objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Več informacij o
novostih
pravilnika
najdete
na
sledeči
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazagostinstvointurizem/Akt
ualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1439/ArticleId/4736/Default.aspx
2. OOZ Lendava vas skupaj s Turistično zvezo Lendava vabi na tradicionalno
mednarodno tekmovanje v kuhanju bograča » BOGRAČFEST 2017«, ki bo
potekalo v soboto, 26.08.207, od 9.00 ure naprej v Lendavi. Prijave ekip sprejemajo
do 22.08.2017. Razpis in prijavnico najdete na naslednji povezavi:
http://www.lendavalendva.si/files/dokumenti/1Razpis_tekmovanja_Bografest_2017.
pdf
http://www.lendava-lendva.si/files/dokumenti/Bogracfest_prijavnica_2017.pdf

OBVESTILO INŠPEKTORATA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO
IN RIBIŠTVO GLEDE UPORABE DOLOČENIH BESEDNIH ZVEZ V NAZIVIH
PODJETIJ, KOT SO: TURISTIČNA KMETIJA XY s.p. ali d.o.o. in podobno
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je s strani Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo prejela Poziv k obveščanju članov, ki ga v nadaljevanju povzemamo:
»Obveščamo vas, da je dne 1. 6. 2017 začela veljati sprememba Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), ki v tretjem odstavku 66.
določa, da se označevanje, oglaševanje oziroma trženje storitev, ki so povezane s kmetijsko
dejavnostjo, šteje kot zavajajoče, če na kakršen koli način zavaja potrošnika ali bi ga utegnilo
zavajati in bi zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplivalo na njegove odločitve glede uporabe
storitev. Kot zavajajoča se šteje tudi uporaba besed oziroma besednih zvez, ki se nanašajo na
kmetijsko dejavnost in uporabljajo pri označevanju, oglaševanju oziroma trženju storitev iz
nekmetijske dejavnosti.
Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 177. člena, pa je neizpolnjevanje tega določila
opredeljeno kot kršitev, ki se kaznuje z globo in sicer za pravno osebo od 6.000 EUR do 18.000
EUR, za samostojnega podjetnika posameznika pa od 1.500 EUR do 9.000 EUR, za odgovorno
osebo, pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika od 600 EUR do
1.800 EUR in posameznika tudi od 600 EUR do 1.800 EUR.
Sicer je v prehodnih in končnih določbah zakona, natančneje v 66. členu (sprememb 27/2017)
določeno, da se prej navedene sankcije začnejo uporabljati 12 mesecev od uveljavitve zakona,
kar pomeni od 2.6.2018.
Pri pregledih na terenu Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Inšpektorat) ugotavlja, da je
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še veliko samostojnih podjetnikov in drugi pravnih oseb, ki uporabljajo zavajajoča imena
pri svojih storitvah, kot na primer Turistična kmetija XY s. p. ali d. o. o.
V izogib naknadnim denarnim sankcijam, ki bi sledili čez eno leto vas pozivamo, da čimprej
obvestite svoje člane o zgoraj navedeni spremembi zakona in jim predlagate, da do izteka
prehodnega obdobja uskladijo nazive svojih dejavnosti z zakonom.«

JAVNO POVABILO ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE – USPOSABLJANJE
NA DELOVNEM MESTU IN POVRAČILO UPRAVIČENIH STROŠKOV
USPOSABLJANJA

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je v ponedeljek 17. Julija 2017 na svoji spletni strani objavil
javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018, s pomočjo katerega lahko
brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto.
V usposabljanje na delovnem mestu lahko vključite brezposelne, ki so:
·
starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece,
·
stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev,
·
stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo in so prijavljeni med
brezposelnimi najmanj 3 mesece.
·
posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po zaključenem programu socialne aktivacije
oziroma so v določenem obdobju v večjem delu zastopane v evidenci brezposelnih oseb
Delodajalcem povrnejo upravičene stroške za izvedeno usposabljanje.
Za dvomesečno usposabljanje, ki poteka na enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih
delovnih mestih, povrnejo 370 EUR za udeleženca. Za trimesečno usposabljanje, ki se izvaja na
zahtevnih in bolj zahtevnih delovnih mestih, pa povrnejo 493 EUR za udeleženca.
Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz. najdlje do 30. novembra 2018 do 12. ure.
Več informacij o javnem povabilu .

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTIPENDIJ RŠS LUR 2016/2017
Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije z dnem 26.6.2017 objavlja Javni razpis
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske
sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in
sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Osrednjeslovenski statistični
regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju in
sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji
študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2016/2017.
Način prijave na razpis
Delodajalec, ki se želi vključiti v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije
(Osrednjeslovenska statistična regija) mora prijavnici (Obrazec št. 1: Prijavni obrazec) priložiti:

potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, ki so zapadli do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na ta javni razpis; in za vsakega
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kadrovskega štipendista, ki ga prijavlja v sofinanciranje:
pogodbo o štipendiranju (podpisano in žigosano);
potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2016/2017;
vprašalnik (Obrazec št. 2: Vprašalnik za štipendista)
izjavo kadrovskega štipendista (Obrazec št. 3: Izjava štipendista), kot soglasje za zbiranje
podatkov, ki so del vprašalnika iz prejšnje točke.

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in
naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JR – IZBOR PROJEKTOV
ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM«. Za označevanje vloge
na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga 4: Označba vloge).
Informacije na e-naslovu: lur@ljubljana.si ali barbara.kac@ljubljana.si ali na telefonski številki: 01
306 1902.
Razpisna dokumentacija in priloge so dosegljive na: http://www.rralur.si/sl/projekti/javnirazpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-tipendij-delodajalcem-za-olsko .
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave, ki začne teči na dan objave razpisa in traja do
porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2017.

JAVNI RAZPIS RRA LUR ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM ZA
MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE
GARANCIJSKE SHEME V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
1.7.2017 je
bil
v
Uradnem
listu
RS št.
40/2017
objavljen
drugi
Javni
razpis Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) za pridobitev garancij
za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem v okviru Regijske garancijske sheme
v Osrednjeslovenski regiji.
Iz garancijskega sklada v katerem je 572.500 EUR se bodo izdajale garancije v višini od 50 do 80
% vrednosti kredita, preostali kredit zavaruje banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kredita je
lahko 8.000 EUR, najvišji pa 500.000 EUR za investicije in 200.000 EUR za obratna sredstva.
Javni razpis za dodeljevanje garanciji je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo
na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. Statistična regija obsega naslednje
občine: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale,
Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, MO Ljubljana, Logatec, Log –
Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike
Lašče, Vodice in Vrhnika.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev
oziroma najpozneje do 15. 5. 2018.
Več informacij in razpisna dokumentacija: RGS v Osrednjeslovenski regiji .
Za pomoč, dodatne informacije in pripravo ustrezne in zahtevane dokumentacije za pridobitev
sredstev iz razpisov se obrnite na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico.
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JAVNI
RAZPIS
JAVNEGA
ŠTIPENDIJSKEGA,
RAZVOJNEGA,
INVALIDSKEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA RS: SOFINANCIRANJE
ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I.
Sklad je 23. 6. 2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za
sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati
kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti
ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje
zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji:
a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
b. programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
c. programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
e. programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f. maturitetni tečaj,
g. poklicni tečaji (PT),
h. mojstrski izpiti,
i. delovodski in poslovodski izpiti.
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki:
# ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno
največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
# ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018);
# so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:
- za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018
- za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018.
Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom,
za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko
izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot
45 let.
Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino,
po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa,
plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.
Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine
do največ 2.500,00 EUR.
Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev
oziroma do 7. 9. 2018.
Več informacij in razpisna dokumentacija: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/.
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JAVNA RAZPISA MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
TEHNOLOGIJO:
- SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE 2
- DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2017

IN

Na spletni strani MGRT (http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/) sta od
dne 30.06.2017 objavljena dva razpisa, ki sta vezana na Strategijo pametne specializacije:

Rok za prejem
ponudb:

JR RRI 2

EUREKA 2017
1.

Ministrstvo za
Javni razpis za »Spodbude za gospodarski razvoj
raziskovalno razvojne
in tehnologijo,
26.09.2017
projekte 2«
Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana
Javni razpis za dodeljevanje Ministrstvo za
spodbud v okviru iniciative gospodarski razvoj 09.10.2017
EUREKA 2017
in tehnologijo

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij,
katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je
potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka,
procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.
Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih
ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali
izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne
specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:
- pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v
raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
- skrajšanja časa od ideje do trga,
- krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah
vrednosti,
- povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.
2.

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno - razvojnih
projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov
programa EUREKA (network project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA
tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem
naslovu http://www.eurekanetwork.org/.
Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje mednarodnih raziskovalno – razvojnih projektov,
katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih
proizvodov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in
eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti ni predmet sofinanciranja. Tržni del aktivnosti
predstavlja aktivnosti, ki so povezane s projektom in so pogoj za trženje razvite novosti, nimajo pa
raziskovalno – razvojnega prispevka, lastnosti in rezultatov.
Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 (v
nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike
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Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje
njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA[1], v skladu s cilji
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji
uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki
svetovanja podjetjem.
[1]

Tehnološka področja programa EUREKA: 1. elektronika, IT in telekomunikacijska tehnologija, 2. industrijska
proizvodnja, materiali in transport, 3. druga industrija, 4. energija in energetika, 5. kemija, fizika in eksaktna znanost, 6.
biološka znanost, 7. poljedelstvo in kmetijstvo, 8. prehrambna tehnologija, 9. meritve in standardi, 10. tehnologija za
varstvo človeštva in okolja.

Za pomoč, dodatne informacije in pripravo ustrezne in zahtevane dokumentacije za pridobitev
sredstev iz razpisov se obrnite na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico.

BREZPLAČNE VSTOPNICE ZA ČLANE ZA JUBILEJNI 50. MEDNARODNI
OBRTNI SEJEM V CELJU ZA PRVI DAN SEJMA – TOREK 12.09.2017
Obveščamo vas, da nam je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije posredovala omejeno število
brezplačnih vstopnic za prvi dan sejma, to je za torek 12.09.2017.
Brezplačne vstopnice lahko prevzamete na svoji zbornici, vsak delovnik med 7.30 in 16.00 uro ali
pa nas obvestite, da vam jih posredujemo po pošti.

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v poletnih in
jesenskih mesecih:
počitniški apartma v Ankaranu (Oltra) - prosti so še termini od 01.09.2017 dalje.
počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare) – imamo še prosti termin v času od
14.08. do 20.08.2017 ter termine od 01.09.2017 dalje.
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.
-

13

7/2017

Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike
počitniških
kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/pocitniske-kapacitete.

DRUŽABNO SREČANJE NEKDANJIH IN SEDANJIH FUNKCIONARJEV –
OBRTNIKOV NAŠE OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE
LJUBLJANA ŠIŠKA
OOZŠ je dne 22.06.2017 organizirala družabno srečanje obrtnikov, ki so v preteklem času
prostovoljno pomagali upravljati in graditi našo obrtno organizacijo. Vabljeni so bili tudi sedanji
funkcionarji. Srečanje je potekalo v prijetnem ambientu na novem delu parcele, ki jo je pred
dvema letoma zelo ugodno kupila naša zbornica. Razdeljena je na dodatno parkirišče in manjši
park s paviljonom. Srečanja se je udeležila večina vabljenih. Med njimi tudi najstarejši ustanovni
član naše obrtne organizacije g. Andrej Rebolj st.. Spomnili so se prejšnjih časov in se pogovorili o
novih nalogah in izzivih, ki so pred našo stanovsko organizacijo.

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

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

