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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH 

PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 
Število ur v mesecu APRILU 2017: 160 ur = 18 delovnih dni (144 ur) + 2 dni praznik (16 ur) 
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2017 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

58 % 
PP** 3,5 PP*** 

  919,10 5.546,31 

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.584,66 EUR* 950,80   

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

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

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53 

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

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

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

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99 

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

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

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10 

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

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

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09 

Skupaj drugi prisp.       3,68 22,19 

PRISPEVKI SKUPAJ       355,36 2.118,71 
  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

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

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

       ***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s  
    petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR 

 
 

 

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

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

 

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

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

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

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

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

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

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

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

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

 

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

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

75 % 
PP** 3,5 PP*** 

  1.188,50 5.546,31 

 1.584,66 EUR*       

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

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

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 SI19 DŠ-44008 289,40 1.350,53 

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

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

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

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 SI19 DŠ-45004 159,86 745,99 

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

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

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,38 11,10 

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

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

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,37 11,09 

Skupaj drugi prisp.       4,75 22,19 

PRISPEVKI SKUPAJ       454,01 2.118,71 

 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 
      

*     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR 
         **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 75 % zadnje znane povprečne letne plače;  

      75 % od PP2015 1.584,66 =1.188,50 EUR 
***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
      odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR 

 
 

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

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

(od 01.08.2008 dalje)  

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

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

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

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

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

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

se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. 

 

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

              po KP za obrt   neobdavčeno 

        in podjetništvo  po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      17,00 EUR  do 21,39 EUR 

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =            8,50 EUR  do 10,68 EUR 

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                     6,20 EUR  do   7,45 EUR                                    
 
4. Kilometrina: 
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od 
01.08.2008 dalje.  Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, 
št. 76/08) se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
               

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

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2017) = 804,96 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju pa znaša od 01.03.2017 = 
824,02 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2017 dalje). 
 
Opomba: Zakon o dopolnitvi zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) določa, da se v 
minimalno plačo ne vštevajo: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na nedeljo, dodatek za delo 
na praznike in dela proste dneve po zakonu. Minimalna plača se obračunava skladno s temi 
spremembami za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016 dalje. 
 
7. Najnižje osnovne bruto plače – april 2017 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

I. tarifni razred:   586,92 EUR  V.tarifni razred:      695,97 EUR 
II.tarifni razred:   610,17 EUR VI.tarifni razred:      797,83 EUR 
III.tarifni razred:  641,65 EUR VII.tarifni razred:      933,63 EUR 
IV.tarifni razred:  656,37 EUR VIII.Tarifni razred:  1.046,79 EUR 

 
     POZOR ! 

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času. 
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Opomba: V skladu z  Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki 
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 804,96 
EUR (pozor: najnižja osnova za obračun prispevkov pa znaša 824,02 EUR). 
 
8. Prevoz na delo: 

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

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

            Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi  
            z delom  in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08) 
            se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo. 
 
9. Prehrana za zaposlene 
    4,90 EUR na dan 
 
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:  
      (februar 2017)  = 1.581,37 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2017): 
        
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka: 

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

 
znaša splošna olajšava v EUR  

                                       930,53 543,32 

           930,53              1.047,57                  368,22 

        1.047,57                       275,22 

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
 
12. Posebne olajšave ZA LETO 2017:                              MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
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13. Regres za letni dopust: 
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2016 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2017 813,01 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.106,96 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem 
zneskom vse prispevke in dohodnino. 

 

Opomba: Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007 dalje regres za 
letni dopust v izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več 
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 % 
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in 
dohodnino. 

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

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  

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

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

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

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

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

16. Razvrščanje samostojnih podjetnikov v zavarovalno osnovo po oddaji 

davčnega obračuna za leto 2016 

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

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

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

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

 

 

INFORMACIJA ZA AVTOSERVISERJE – VABILO NA SEJEM AVTO IN 

VZDRŽEVANJE (18.05. do 21.05.2017 na Celjskem sejmišču) 

 
Sekcija avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) nam je poslala naslednjo 
informacijo: 
 
Od 18. do 21. maja 2017 bo na Celjskem sejmišču potekal sejem Avto in vzdrževanje – že 20 
po vrsti, tudi tokrat v soorganizaciji Sekcije avtoserviserjev pri OZS. 
Sekcija ne le razstavlja in se predstavlja na sejmu, ampak tudi pripravlja in izvaja kar nekaj 
obsejemskih dogodkov. Gre za prestižen dogodek za panogo in tudi za medijsko zanimiv 
dogodek. Razstavni prostor sekcije v hali L bo velik 132 m2 in bo namenjen tako članom OZS 
kot tudi nečlanom, saj mesečno v tej panogi na novo začne poslovati okoli 20 subjektov in nekateri 
ponudbe in dejavnosti sekcije še ne poznajo. 
 
Sekcija avtoserviserjev spada med bolj aktivne sekcije v okviru OZS in kljub prostovoljnemu 
članstvu še vedno združuje okoli 80% subjektov s področja vzdrževanja in popravil motornih vozil 
in sorodnih dejavnosti oz. kot jo opredeljujemo na kratko »avtoservisiranje« bodisi osebnih, 
gospodarskih ali enoslednih motornih vozil. Na našem razstavnem prostoru se bomo posvečali 
vsem skupaj in vsakemu posebej. Prav zato bomo na sejem povabili vse, ki na slovenskem 
prostoru delujejo v panogi »vzdrževanje in popravila motornih vozil«. Sekcija bo spodbudila obisk 
razstavnega prostora sekcije tudi z akcijsko ponudbo vstopnic za obisk sejma: do brezplačne 
vstopnice bo upravičen vsak avtoserviser, ki se bo prijavil na vašo delavnico ali dogodek, ki bo 
izveden na našem razstavnem prostoru.  
 
Na razstavnem prostoru se bomo posvetili predvsem naslednjim sklopom: 
- B2B + svetovanje in pomoč avtoserviserjem glede njihovega poslovanja; 
- Izvajanju različnih delavnic – npr.: na razstavnem prostoru se bo izmenjalo več različnih 

vozil na električni pogon in proizvajalci bodo predstavljali, kako in kaj je pomembno in 
potrebno glede vzdrževanja takega vozila; 

- Predstavitev nove spletne strani sekcije www.avtoserviser.si. 
 
V sklopu sejemskega nastopa bomo pripravili tudi nekatere spremljajoče aktivnosti: 

 četrtek, 18.5.2017: pravno svetovanje, svetovanje s področja ekologije, svetovanje s 
področja varnosti in zdravja pri delu, predstavitve: nova spletna stran sekcije 

http://www.avtoserviser.si/
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www.avtoserviser.si, ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, portala www.mojobrtnik.com in 
električnega vozila BMW i8 

 petek, 19.5.2017:   dan Svetovalnega centra OZS (www.svetovanje.si/ - delovno in 
socialno pravo, računovodstvo in davčno svetovanje, …) z odgovori na vprašanja kot so: 
 zaposlitev tujca – pogoji in postopek, odpoved pogodbe o zaposlitvi, preoblikovanje 
podjetja, dokumentacija za prevoz (poškodovanih vozil) v tujini, olajšave za nakup opreme 
(za delavnico), kalkulacija lastne cene, …; predstavitve: nova spletna stran sekcije 
www.avtoserviser.si, ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, portala mojobrtnik.com in 
električnega vozila; ob 11:00 uri bo izvedena tudi okrogla miza z naslovom »Vpliv popravil 
vozil na varnost v cestnem prometu« v sodelovanju z revijo Mehanik Voznik,  

 sobota, 20.5.2017: dan odprtih vrat sekcije avtoserviserjev: različna svetovanja, 
predstavitve, tudi: nova spletna stran sekcije www.avtoserviser.si, ugodnosti kartice 
Mozaik podjetnih, portala mojobrtnik.com in električnega vozila; 

 nedelja, 21.5.2017: predstavitve: nova spletna stran sekcije www.avtoserviser.si, 
ugodnosti kartice Mozaik podjetnih, portala mojobrtnik.com in električnega vozila. 

 
Natančen opis vseh dogodkov in prijavnico boste prejeli v naslednjih dneh. 
 
Vljudno vabljeni ! 
 
 

  

INFORMACIJA ZA FRIZERJE IN KOZMETIKE: STROKOVNI SEMINAR – 

MINIMALNI SANITARNO ZDRAVSTVENI POGOJI ZA OPRAVLJANJE 

DEJAVNOSTI TER POGOJI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU 

 
V sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana Moste-Polje vas vabimo na 
strokovni seminar za frizerje in kozmetike, ki bo potekal v četrtek,18.05.2017, s pričetkom ob 
10.00 uri do cca. 12.15 ure, na OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana z 
naslednjo tematiko: 
 
Program: 
mag. Katarina Železnik Logar  (IVD Maribor) 

 Prostorski, tehnični in higienski pogoji za prostore in opremo 

 Obvestila potrošnikom v skladu s Pravilnikom o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih 
za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti 

 Usposabljanje zaposlenih (pravilna uporaba proizvodov,…) 
 Sterilizacija in načrt sterilizacije 

 Ravnanje z odpadki v frizerskem oziroma kozmetičnem salonu 

 Zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti (ocena tveganja, 
usposabljanje zaposlenih, požarni red,..) 

ga. Nataša Kotnik (Zdravstveni inšpektorata RS) 

 Predstavitev obveznosti ter težave, s katerimi se srečujejo pri pregledih obratovalnic 

ga. Vlasta Markoja (Sekretarka Sekcije frizerjev in kozmetikov pri OZS) 

 Aktualno iz sekcij frizerjev in kozmetikov pri OZS 

 
Cena za člane: 40 EUR 
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje izobraževanja za člane najdete na sledeči 
povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 

http://www.avtoserviser.si/
http://www.mojobrtnik.com/
http://www.svetovanje.si/
http://www.avtoserviser.si/
http://www.avtoserviser.si/
http://www.avtoserviser.si/
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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Več informacij in elektronsko prijavnico najdete na sledeči povezavi:    
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014kAC3EAM 
 
 

 

INFORMACIJA ZA LESARJE – JAVNI RAZPIS: SPODBUDE ZA RAST 

PODJETIJ NA PODROČJU RABE LESA V LETU 2017 (P2L 2017) – za 

mlada podjetja 

 
Slovenski podjetniški sklad (SPS), je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 18/2017, objavil 
razpis P2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa. Tovrstne spodbude bodo 
tudi letos novonastalim podjetjem, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo omogočile 
sofinanciranje do 40.000 EUR na podjetje.  
 
Na ta način se želi tudi letos spodbuditi lesno predelovalna dejavnost, povezovanje in izmenjava 
znanja v gozdno lesni verigi, spodbuditi pa se želijo predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije 
in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k 
prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.  
 
Podjetja upravičena do sofinanciranja po tem javnem razpisu morajo biti že registrirana. 
Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, bodo lahko prejela podjetja, ki so se vpisala v poslovni register 
od 1.1.2016 do 14.04.2017 in po klasifikaciji velikosti podjetij spadajo med:  

o mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z 
gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki, zadruge ali zavodi,  

o socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu. 
 
Sofinanciranje od 70 % (zahodna Slovenija) do maksimalne višine 75 % (vzhodna Slovenija) se 
odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1.1.2017 do 31.10.2017, za podjetja, ki na 
trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost v okviru:  

o oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva) 

o oddelka C31(proizvodnja pohištva).  
 
Nepovratna sredstva bodo omogočila mladim podjetjem na področju rabe lesa, ki ne razpolagajo z 
zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje njihovega tržnega 
položaja.  
 
Rok za oddajo vlog je 16.5.2017. 
 
Dodatne informacije in razpisna dokumentacije so dostopne na sletni strani SPS na povezavi: 
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014kAC3EAM
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58
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JAVNO POVABILO ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE: TRAJNO 

ZAPOSLOVANJE MLADIH – subvencije za zaposlitev brezposelnih, 

mlajših od 30 let 

 
Zavod RS za zaposlovanje je objavili javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 
EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. 
Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje 
mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja 
zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in 
mladimi iskalci zaposlitve.  
Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona 
EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada (80 % celotne vrednosti). Dobrih 60 % odstotkov vseh sredstev je namenjenih za mlade s 
stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, skoraj 40 % pa za mlade s stalnim prebivališčem v 
vzhodni Sloveniji. 
Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 
mesece prijavljeni med brezposelnimi ter vam jih Zavod RS za zaposlovanje predlaga za 
vključitev. Delovno razmerje je za nedoločen čas. 
Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih tokrat le 
elektronsko, na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Oddaja 
ponudb je možna od 12.4.2017 od 10.00 in najkasneje do 31.7.2019 do 14.45, ko se izteče končni 
rok javnega povabila, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve 
razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto. 
 
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev 
vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so 
samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 
 
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri zavodu RS za zaposlovanje objaviti 
prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega 
zavod delodajalcem napoti brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega 
mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem 
postopku izbora se prijavi na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za 
omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem 
povabilu. 
 
Več podrobnosti najdete na spletni strani Zavda RS za zaposlovanje. 
 
 
 
 
 

DAN OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV V LJUBLJANI – VABLJENI VSI 

OBRTNIKI IN PODJETNIKI, DA SVOJE IZDELKE PREDSTAVITE 

MEŠČANOM IN OBISKOVALCEM MOL 

         
Vse člane, obrtnike in podjetnike vabimo, da svoje izdelke in storitve predstavijo meščanom in 
obiskovalcem Mestne občine Ljubljana.  
 
Dan obrtnikov in podjetnikov v Ljubljani bo tokrat že drugič po vrsti potekal v sredo, 24. maja 
2017, od 10.00 ure do 18.00 ure, na Stritarjevi ulici v Ljubljani.  

https://www.zadelodajalce.si/
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1
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Vsi zainteresirani obrtniki in podjetniki se boste lahko predstavili mimoidočim in obiskovalcem na 
stojnicah, ki bodo postavljene na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Dogodek bo organizirala OOZ 
Ljubljana Vič, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in ljubljanskimi območnimi obrtno-
podjetniškimi zbornicami. Podjetnikom želijo omogočiti učinkovito in ugodno predstavitev v 
mestnem središču. Strošek za nastop na dogodku za posameznega obrtnika in podjetnika bo 
zajemal strošek pokritja najema stojnice in prispevka za skupno promocijo dogodka. Lansko leto 
je ta strošek znašal 55 EUR + DDV na udeleženca, za letošnje leto pa bo strošek znan v kratkem 
in bo predvidoma v lanskem okviru. 
 
Rok za prijavo: 10.05.2017 
 
Vljudno vabljeni. 
 
Za več informacij o dogodku, s slikami iz preteklega leta in prijavnico, kliknite na prijavo: 
 

 
 

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

 

POSLOVNO SREČANJE V OKVIRU 84. MEDNARODNEGA KMETIJSKEGA 

SEJMA V NOVEM SADU – namenjeno podjetjem s področja obnovljivih 

virov energije, Eko gradenj in bivanja, kovinske industrije, pakiranja, 

živilske industrije, kmetijske opreme ter kemičnih proizvodov in 

inovativnih tehnologij v kmetijstvu 

         
 
Vabimo vas na mednarodno poslovno srečanje AGROB2B&NSFair 2017, ki bo 15. maja 2017 
potekalo v okviru 84. Mednarodnega kmetijskega sejma v Novem Sadu. 
 
Poslovno srečanje AGRO 2017 je namenjeno podjetjem s področja obnovljivih virov energije, 
EKO gradenj in bivanja, kovinske industrije, pakiranja, živilske industrije, kmetijske opreme 
ter kemičnih proizvodov in inovativnih tehnologij v kmetijstvu. Letos je svoje sodelovanje na 
srečanju potrdila močna ukrajinska gospodarska delegacija, tako da je srečanje odlična priložnost 
tudi za tista podjetja, ki jih še dodatno zanima tudi navezava stikov z ukrajinskimi podjetji. 
 
Udeležba na poslovnem srečanju je za vas brezplačna. Obvezna je registracija na spletni 
povezavi http://agrob2b2017.talkb2b.net/.  
 
Rok za prijavo je 7. maj 2017! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://agrob2b2017.talkb2b.net/
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SEMINAR: (NE)OBVEZNI INTERNI AKTI V PODJETJU + VZORCI 

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

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

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

C:         Odgovori na vprašanja ter diskusija 
  
GRADIVO:  

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

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

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

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

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

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

Na področju dela in socialne varnosti boste prejeli naslednje vzorce evidenc:  
a)     evidenca o zaposlenih delavcih,  
b)     evidenca o stroških dela,  
c)     evidenca o izrabi delovnega časa,  
d)     evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.  
 
Predavateljica: mag. Nina Scortegagna Kavčnik 
 
Cena: za člane 60 EUR + DDV, za ostale udeležence 120 EUR + DDV 
 
Več informacij in elektronska prijavnica: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000118VE1EAM  
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje izobraževanja za člane najdete na sledeči 
povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 
 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb00000118VE1EAM
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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ENERGETSKO POPOLDNE NA OOZŠ: PREDAVANJE + INDIVIDUALNO 

SVETOVANJE (BREZPLAČEN DOGODEK ZA ČLANE) 

         
Vabimo vas na brezplačen dogodek za člane, na katerem boste prejeli potrebne informacije o 
subvencijah in ugodnih kreditih, ki jih podjetjem in občanom za področje učinkovite rabe energije 
in obnovljivih virov energije ponuja EKO Sklad. 
 
Kdaj in kje: v sredo, 07.06.2017 s pričetkom ob 16.00 uri do cca. 18.00 ure na OOZŠ, Pipanova 
pot 30, 1000 Ljubljana. 
 
Kratko iz vsebine: 
- predstavitev možnosti glede subvencij in ugodnih kreditov, 
- toplotna zaščita objektov (fasade, mansarde, podstrehe, temelji, ipd.), 
- sodobni in učinkoviti načini ogrevanja in prezračevanja, 
- vlaga v kletnih zidovih ter vlaga in plesen v stanovanju, 
- individualno svetovanje. 
 
Več informacij in spletna prijavnica: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000sk8ATEAY . 
 
 

BREZPLAČNI DOGODEK ZA ČLANE: PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA 

NA NASLEDNIKE 

         
Imate družinsko podjetje? Razmišljate o prenosu dejavnosti na naslednike? Se vam zdi, da je 
prenos enostaven? Potrebno je vedeti, da za uspešen prenos podjetja ni dovolj računovodski 
vidik, saj gre za zahtevno kombinacijo lastniških, organizacijskih, pravnih, finančnih in davčnih 
vidikov. Marsikateri podjetnik tudi zmotno misli, da se postopek lahko izpelje v nekaj dneh. Žal ne, 
pač pa je to proces, ki v povprečju traja 3 mesece. 
 
Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega dvo urnega predavanja o prenosu družinskega 
podjetja z naslednjo vsebino:   

 7 najpogostejših in najdražjih napak pri prenosu družinske dejavnosti, 
 7 ključnih korakov za uspešen prenos družinskega podjetja, 
 davčno - pravni vidik prenosa dejavnosti, 
 vprašanja udeležencev. 

 
Čas in kraj predavanja: četrtek 01.06.2017 ob 9.00 uri do cca. 11 ure, OOZ Ljubljana Moste-
Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana  
 
Prijave: Na seminar se prijavite preko spletne prijavnice 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014k0yDEAQ do 29.05.2017. 

 
 

CELODNEVNI SEMINAR: DELOVNO PRAVO ZA RAČUNOVODJE (Seminar 

je namenjen računovodjem in delodajalcem) 

 
Dober računovodja mora poleg računovodskega in ekonomskega znanja imeti tudi vedno več 
pravnega znanja, v kolikor želi svoji stranki nuditi celovit servis. Prav dodatno pravno znanje je 
navadno tisto, ki loči super računovodjo od računovodje. Delovno pravo je nedvomno pravna 
panoga, mimo katere računovodje enostavno ne morejo. Vse, kar je povezano z delavci, na koncu   
rezultira v izplačilu, obdavčitvi ipd. Namen seminarja Delovno pravo za računovodje je na 
praktičnih primerih spoznati najpomembnejše »računovodske« institute delovnega prava in tudi 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000sk8ATEAY
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014k0yDEAQ
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preveriti, kaj njihova uporaba pomeni tako za delodajalca kot za delavca pri obdavčitvi. Pri vsakem 
sklopu seminarja, bo predstavljen pravni in davčni/računovodski vidik. 
 
Seminar je namenjen tudi samostojnim podjetnikom in direktorjem podjetij, da se kot 
delodajalci, ki zaposlujejo delavce seznanijo z osnovami delovnega prava. 
 
Seminar bo potekal v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ljubljana Moste-Polje 
na njihovem sedežu: Zaloška cesta 147, Ljubljana, v torek 13.06.2017, s pričetkom ob 9.00 uri 
do cca. 15.30 ure.  
 
Cena za člane: 90 EUR. 
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje izobraževanja za člane najdete na sledeči 
povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 
 
Več informacij in spletna prijavnica se nahaja na sledeči povezavi: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014kADBEA2 . 
 
 

USPOSABJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED 

POŽAROM NA OOZŠ 

         
V prilogi na straneh 16. in 17. mesečnega informatorja najdete razpis s prijavnico za navedeno 
usposabljanje, ki bo potekalo na naši zbornici v ponedeljek, 22.05.2017, s pričetkom ob 14.00 
uri. 
 
 

SEMINAR: POSLOVNI DIALOG – KOMUNIKACIJA, KI POVEZUJE 

         
Komunikacija je nujno zlo vsakega poslovanja, a ni potrebno, da je komunikacija ovira in konflikt. 
Dialog je način, ki transformira komunikacijo v nujno dobro, ki rezultira v uspešnem in donosnem 
poslovanju. Dialog je prvina, skozi katero gradimo zaupanja vredne odnose, medsebojno 
spoštovanje in sodelovanje ter motiviramo deležnike za delo in kreativnost. 
 
Opis programa: 
Seminar poteka v dveh delih, in sicer se najprej posvetimo dialoškim veščinam, nato pa preidemo 
na aplikacijo dialoga v poslovnem okolju, konkretno med kadrovskimi odnosi.  
  
1. del:  Dialoške veščine. Principi poslovne dialoške komunikacije      
2. del:  Poslovni dialog v praksi. Dialog s kadri 
 
Čas in kraj predavanja: sreda 31.05.2017 ob 8.00 uri do cca. 11.15 ure, OOZ Ljubljana Moste-
Polje, Zaloška cesta 147, Ljubljana  
 
Več informacij in prijavnica za seminar se nahaja na sledeči povezavi: 
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014jxI2EAI  
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje izobraževanja za člane najdete na sledeči 
povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014kADBEA2
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000014jxI2EAI
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v pomladnih in 
poletnih mesecih: 
 

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

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

MEDNARODNO DRŽAVNO PRVENSTVO OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV V 

GOLFU – SAMSUNG OPEN – 27.5.2017 

 

OOZ Murska Sobota pripravlja v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico in Golf klubom 
M. Toplice, 15. mednarodno državno prvenstvo obrtnikov in podjetnikov v golfu - SAMSUNG 
OPEN. Prvenstvo bo v soboto, 27.5.2017 ob 10.00 uri na igrišču za golf Livada M. Toplice.  

Tekmovali bodo lahko člani in članice priznanega kluba z veljavnim članstvom 2017 s HCP do 54, 
člani območnih obrtno-podjetniških zbornic, člani Obrtno-podjetniških zbornic (tudi iz tujine), ter 
njihovi zaposleni, člani Gospodarske zbornice Slovenije ter njihovi zaposleni - ekipe in 
posamezniki. 

Vsako ekipo območne zbornice - moško, žensko ali mešano - posameznega podjetja ali 
samostojnega podjetnika, bodo sestavljali največ trije igralci, štel pa bo bruto rezultat dveh 
najboljših posameznikov. 

Nagrajeni bodo tudi posamezniki. Prijave se zbirajo na igrišču za golf Livada Terme 3000 
Moravske Toplice na tel.: 02/512 50 66, fax: 02/512 50 58 ali e-pošta: golfshop@terme3000.si, 
najkasneje do 26.5.2017.  

 
Več informacij in prijavnica se nahaja tudi na sledeči povezavi: http://www.ooz-
ms.si/?ID=25349&IDpm=-1 . 
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje udeležbe članov na športno-rekreativnih dogodkih najdete na 
sledeči povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gregor.epih@ozs.si
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
mailto:golfshop@terme3000.si
http://www.ooz-ms.si/?ID=25349&IDpm=-1
http://www.ooz-ms.si/?ID=25349&IDpm=-1
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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Lep pozdrav ! 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                    Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU 
IN VARSTVA PRED POŽAROM  

 
 

Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, dne 22.05.2017, ob 14.00 uri v sodelovanju s podjetjem 
VEPOZ d.o.o., izvedli usposabljanje s preizkusom  znanja s področja varstva pri delu in varstva 
pred požarom, ki bo potekalo v predavalnici Območne obrtno- podjetniške zbornice 
Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, Ljubljana-Šentvid. 
 
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007) ter Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo 
pred požarom (Uradni list RS, št. 64/95), mora delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje 
dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije 
in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo 
varnosti pri delu. Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične 
usposobljenosti za varno delo, katerih rok ne sme biti daljši od dveh let. 
 
Dokazila o usposobljenosti: 
Udeleženci po uspešno opravljenem usposabljanju in teoretičnem preizkusu znanja dobijo potrdilo 
o usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom, ter program in zapisnik usposabljanja.  
 
Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška je uspela za vas doseči zelo 
ugodno ceno tega usposabljanja s teoretičnim preizkusom znanja, ker je prevzela celotno 
organizacijo (obveščanje članov, zbiranje in posredovanje prijav izvajalcu, kontakt s prijavljenimi, 
preizkus se odvija v prostorih OOZŠ). Cena za usposabljanje s preizkusom znanja s področja 
varstva pri delu in varstva pred požarom znaša zato za člane le 15,00 EUR (z vključenim DDV). 
Za ostale udeležence pa znaša cena 25 EUR + DDV. 
 
Delodajalci, ki plačujete prispevek za izobraževanje delavcev, imate možnosti uveljavljati povračilo 
stroškov za navedeni izpit preko Zavoda za izobraževanje delavcev. Prosimo vas, da nas 
kontaktirate, da vam obrazložimo pogoje za povračilo stroškov za zaposlene delavce in damo 
ustrezno vlogo za povračilo stroškov. 
 
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), v kolikor sredstev sofinanciranja niste letos že koristili. Celoten 
sklep skupščine in vlogo za sofinanciranje najdete na sledeči povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411.  
 
Vse, ki želite opravljati usposabljanje z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom 
prosimo, da izpolnite prijavnico na naslednji strani. Prijave lahko oddate do vključno četrtka, 
18.05.2017, v naši pisarni ali po pošti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-
Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana ali po faxu na št. 01/516-12-17, ali na e-mail: 
gregor.epih@ozs.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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PRIJAVNICA 
 
 

USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM 
ZNANJA ZA VARNO DELO TER VARSTVO PRED POŽAROM 

 
 
 
Firma in naslov: ……………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel., Fax, GSM: ……………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Davčna številka: …………………………………. DDV ZAVEZANEC:     DA        NE 
 
Dejavnost: …………………………………………………………………………………………….. 
 
NA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM PRIJAVLJAM: 
 

A. Samostojnega podjetnika posameznika 
 

B. Zaposlene delavce pri s.p. ali v družbi ………. (vpisati število delavcev), ki so zaposleni na 
delovnem mestu (vpišite delovna mesta prijavljenih delavcev):  

 
 

................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                   Žig in podpis: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


