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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH 

IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 
Število ur v mesecu JUNIJU 2017: 176 ur = 22 delovnih dni  
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JUNIJ 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 
 
  



                                                                                                6/2017  

                                                                             2 

 

ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

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

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

 
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) - JUNIJ 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 – JUNIJ 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. 



                                                                                4                                                                                        6/2017 

 

                                                                                                                                                                   

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:  
      (april 2017)  = 1.591,01 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 = 
1.113,71 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem 
zneskom vse prispevke in dohodnino. 

 

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

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

            če znaša letna davčna  
                    osnova v EUR 
             nad                      do 
     

 
znaša dohodnina v EUR 

 
 

                                       668,44   16 %  

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

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

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

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

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

obrazca, namenjenega oblikovanju pokojninske osnove 

 
Na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1 se za delavce v delovnem razmerju od 

1.1.2016 na obračunih davčnega odtegljaja (v nadaljevanju: REK-1 obrazcih) poročajo tudi 

podatki, potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov. Podatki 

se sporočajo ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so obračunani 

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma 

obračunu prispevkov v REK-1 obrazcu.  

 

Z 31.12.2016 se je izteklo določeno prehodno obdobje, v katerem so imeli delodajalci poleg 

obveznosti sporočanja podatkov, potrebnih za oblikovanje pokojninske osnove na REK-1 

obrazcih, tudi status zavezanca za vlaganje prijav o osnovah in sprememb teh podatkov. Za 

dohodke, ki se nanašajo na obdobja po 1.1.2017, delodajalci podatkov o osnovah za svoje 

zaposlene ne bodo več poročali na obrazcih M-4, pač pa le na REK-1 obrazcih.   

 

Podatke za prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov za delavce v delovnem 

razmerju Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije posreduje Finančna uprava 

Republike Slovenije na podlagi podatkov iz REK-1 obrazcev. V okviru nadzora na podlagi določb 

ZMEPIZ-1 nad podatki, ki se na REK-1 obrazcih nanašajo na oblikovanje prijav o osnovah, bo 

zavod periodično (mesečno) pošiljal obvestila delodajalcem o ugotovljenih napakah v sistemu 

eVročanja preko portala eDavki. Obvestila o napakah se bodo delodajalcem vročala osebno; 

delodajalci bodo na podlagi digitalnega potrdila pripravljene dokumente prevzeli v osebnem 

portalu eDavki. Zavod bo po enaki poti obveščal tudi tiste delodajalce, ki REK-1 obrazcev za 

posamezni mesec niso oddali.   

 

Ker je rok za izplačilo plače do 18. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, zavod pridobiva 

podatke za predpretekli mesec. V skladu s sklenjenimi sporazumi in protokoli, tako FURS do 10. v 

mesecu posreduje podatke iz predloženih REK-1 obrazcev za predpretekli mesec in do 20. v 

mesecu tudi podatke o plačilu prispevkov.   

 

Obvestila je zavod delodajalcem poslal prvič v mesecu juniju 2017, in sicer za podatke, ki so bili 
na REK-1 obrazcih posredovani ob izplačilu plač za obdobje od januarja do marca 2017. Nato bo 
zavod zavezancem redno, to je mesečno za predpretekli mesec pošiljal obvestila o napakah. 
 
Za vse informacije, ki se nanašajo na poročanje podatkov, potrebnih za oblikovanje prijave 

podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za osebe v delovnem razmerju (rubrike M01 – 

M10 na REK-1 obrazcu), je pristojen zavod.  

 

Za pojasnila glede posredovanih obvestil o napakah na REK-1 obrazcih s strani zavoda se 
delodajalci lahko obrnejo na telefonsko številko ZPIZ: 01/474 56 92 oziroma na elektronski naslov: 
napake.REK@zpiz.si. 
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INFORMACIJA ZA GRADBINCE – Indeksi za obračun razlike v ceni 

gradbenih storitev 

 
Mogoče vam je poznano, da Zbornica za gradbeništvo in IGM na GZS že desetletja spremlja 
gibanje cen v gradbeni dejavnosti (gradbena dela, zaključna gradbena dela, inštalacije, ločeno po 
vrstah gradnje,….) in na to temo tudi mesečno objavlja indekse razlik v ceni v brošuri. V veliko 
pogodbah se obračun razlik v ceni (če je predviden) sklicuje prav na brošuro teh indeksov. 
 
Indeksi, ki izhajajo v brošuri četrtletno in se vsakomesečno dopolnjujejo ob zaključku meseca, so 
proti ustreznemu plačilu v brošuri in vmesnih pisnih poročilih dostopni na GZS.  
 
Za člane OZS pa je poskrbela Sekcija gradbincev pri OZS, ki ima brošuro naročeno in v kolikor 
ima kdo potrebo mu lahko sporočimo vrednosti indeksov, ki jih potrebuje (in po potrebi 
seveda tudi navodila za izračun – ki pa so enostavna in jih lahko obvlada vsak). 
 
V kolikor bi navedeno potrebovali se lahko obrnete na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico 
ali direktno na Sekcijo gradbincev pri OZS, sekretar g. Janko Rozman, tel.: 01/58-30-540 ali na 
mail: janko.rozman@ozs.si.  
 
 
 

 
 

SPIRIT SLOVENIJA – POSREDOVANJE INTERESA ZA SKUPINSKO 

UDELEŽBO NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI V LETU 2018 

 

SPIRIT Slovenija vabi vsa podjetja, da jim sporočite svoj interes za skupinsko udeležbo na 
mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. 

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za skupinske 
predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Po sprejetem 
programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na 
portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si. 

 
Vaše predloge lahko posredujete na predpisanih obrazcih do petka 8. septembra 2017 na 
elektronski naslov sejmi2018@spiritslovenia.si . 
 
Več informacij in obrazce za posredovanje interesa najdete na: 
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-25-Vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-
skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2018 . 
 
 

JAVNI RAZPIS za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Medvode za leto 2017 

 
Občina Medvode razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva za leto 2017 v okvirni višini 22.750,00 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev: 
 
 

mailto:janko.rozman@ozs.si
http://www.spiritslovenia.si/
http://www.izvoznookno.si/
mailto:sejmi2018@spiritslovenia.si
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-25-Vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-25-Vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-udelezbo-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
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Ukrepi (po pravilniku):  Višina sredstev  

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti 13.750,00 EUR  

Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja 6.000,00 EUR  

Namen C – Spodbujanje projektov inovacij 500,00 EUR  

Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij 2.000,00 EUR  

Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva 500,00 EUR  

 
Upravičenci so sicer odvisno od namena, ampak v glavnem samostojni podjetniki, mikro in 
mala podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Medvode. 
 
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od dneva objave in do izteka prijavnega roka, 
dosegljiva na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, v rubriki Javna naročila, razpisi, 
naznanila, pozivi in ostale objave v letu 2017, vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na 
sedežu Občine Medvode. Razpis je odprt do 31.08.2017. 
Besedilo razpisa: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017002900022/javni-
razpis-za-dodelitev-sredstev-za-spodbujanje-razvoja-malega-gospodarstva-v-obcini-medvode-za-
leto-2017-st--300-32017-1-ob-242417   
 
 

JAVNI RAZPIS za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 

 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana je objavila Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018, kjer so 
predmet razpisa:  
a. manjši temeljni raziskovalni projekti in manjši aplikativni raziskovalni projekti in  
b. podoktorski temeljni in podoktorski aplikativni raziskovalni projekti. 
 
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v 
zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti ali v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-
1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja 
raziskovalne dejavnosti. Prijava na razpis do 04.09.2017 do 14. ure. 
 
Besedilo razpisa: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017003000005/javni-
razpis-za-sofinanciranje-raziskovalnih-projektov-za-leto-2018-st--6316-152017-2-ob-248717  
 
 
 
 

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE NA DUNAJU – MARKETPLACE 

AUSTRIA FOOD 2017 – 04.10.2017 

         
 
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko podjetniško 
mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje, kjer se boste 
lahko srečali z avstrijskimi proizvajalci hrane in pijače. 
 

http://www.medvode.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017002900022/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-spodbujanje-razvoja-malega-gospodarstva-v-obcini-medvode-za-leto-2017-st--300-32017-1-ob-242417
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017002900022/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-spodbujanje-razvoja-malega-gospodarstva-v-obcini-medvode-za-leto-2017-st--300-32017-1-ob-242417
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017002900022/javni-razpis-za-dodelitev-sredstev-za-spodbujanje-razvoja-malega-gospodarstva-v-obcini-medvode-za-leto-2017-st--300-32017-1-ob-242417
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017003000005/javni-razpis-za-sofinanciranje-raziskovalnih-projektov-za-leto-2018-st--6316-152017-2-ob-248717
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017003000005/javni-razpis-za-sofinanciranje-raziskovalnih-projektov-za-leto-2018-st--6316-152017-2-ob-248717
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Srečanje bo potekalo v sredo, 4. oktobra 2017, v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na 
Dunaju.  
 
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave 
https://www.b2match.eu/food2017, kjer je tudi več informacij o srečanju in program. 
 
Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna, prav tako pa organizator vsem udeležencem 
zagotovi brezplačno namestitev v hotelu v centru Dunaja! 
 
Rok za prijavo je 31. avgust 2017, vendar pozivamo podjetja, da svojo prijavo izpolnijo čim prej 
ter si tako zagotovijo možnost sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih termini za sestanke 
so hitro zasedeni. 
 
 

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE NA 50. MOS V CELJU – 

14.09.2017 

 
Obveščamo vas, da bo Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija, v sodelovanju z Advantage 
Austria Ljubljana ter Evropsko podjetniško mrežo EEN, tudi letos organizirala mednarodno 
poslovno srečanje v času 50. MOS v Celju. Srečanje bo potekalo v četrtek, 14. septembra 
2017, v Modri dvorani Celjskega sejmišča.  
 
Srečanje je namenjeno obrtnikom in podjetnikom, ki delujejo na področju: obnovljivih virov 
energije, okoljskih tehnologij, gradbeništva, kovinske industrije, lesne industrije, elektro 
industrije, plastike, logistike in prehrambene industrije. 
 
Sodelovanje na srečanju je za podjetja brezplačno. Potrebno pa je narediti registracijo preko 
spletne aplikacije https://www.b2match.eu/slovenia2017.  
 
Rok za prijavo je 10. september 2017! 
 
 

RAZPIS ZA PRIZNANJA MOS NA 50. MOS V CELJU  

 
Vse člane OZS in druge, ki boste razstavljali na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v 
Celju obveščamo, da bo OZS na 50. MOS, ki bo potekal od 12. do 17.09.2017 podelila: 
 

1) Priznanja za kakovost razstavljenih izdelkov oz. storitev - ZLATI CEH, SREBRNI CEH in 
BRONASTI CEH. 

2) Priznanja za celostno predstavitev dejavnosti, projektov in programov. 
 
Strokovna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor OZS, bo obiskala prijavljene razstavljalce in 
ocenila proizvode in storitve, ki bodo prijavljene ter najboljšim podelila sejemska priznanja – cehe 
in priznanja za celostno predstavitev dejavnosti, projektov in programov. 
 
Vse razstavljalce, ki se želite prijaviti na razpis prosimo, da izpolnijo ustrezno prijavnico in jo 
pošljejo najkasneje do 31.08.2017 na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
»Razpis-CEHI«, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana. Prijavnice prispele po tem datumu ne bodo 
upoštevane. 
 
Za prijavnice in dodatna vprašanja se lahko obrnete na svojo Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Ljubljana Šiška, tel: 01/512-54-16 oz. na mail: gregor.epih@ozs.si ali direktno na OZS, 
ga. Edina Zejnić, tel.: 01/58-30-586 ali pišete na mail: edina.zejnic@ozs.si.  
 

https://www.b2match.eu/food2017
https://www.b2match.eu/slovenia2017
mailto:gregor.epih@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
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ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE 

         
Pošiljamo vam informacijo o pridobitvi štipendije za deficitarne poklice. Na novo lahko štipendijo 
pridobijo le dijaki 1. letnikov,  ki so prvič vpisani v programe srednjega poklicnega 
izobraževanja in se izobražujejo za deficitarne poklice.  
 
Dijaki lahko oddajo vlogo na sklad od 15. junija do vključno 20. septembra 2017.  Čas oddaje 
vloge ni odločilen za pridobitev štipendije.  
 
Pomembne informacije 
 podelili bodo 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno za celotno obdobje izobraževanja; 
 prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino 
plačila dohodnine; 
 dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo;  
 štipendija za deficitarne poklice ni združljiva s kadrovsko štipendijo;  
 v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, 
lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto. 
 

Letošnji nabor deficitarnih poklicev: 
1.        kamnosek/kamnosekinja 
2.        mehatronik operater/operaterka 
3.        izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij 
4.        inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij  
5.        oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 
6.        elektrikar/električarka 
7.        avtokaroserist/avtokaroseristka 
8.        pek/pekarka 
9.        slaščičar/slaščičarka 
10.      mesar/mesarka 
11.      tapetnik/tapetničarka 
12.      mizar/mizarka 
13.      zidar/zidarka 
14.      tesar/tesarka 
15.      klepar-krovec/kleparka-krovka 
16.      izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje 
17.      slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka 
18.      pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog 
19.      gozdar/gozdarka 
20.      dimnikar/dimnikarka 
 
Več na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-
objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-
20172018-230-javni-ra/ 
 
 

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico ali 
direktno na OZS, g. Mitja Korunovski, tel.: 01/58-30-818 ali pišete na mail: 
mitja.korunovski@ozs.si.  
 
 
 
 
 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20172018-230-javni-ra/
mailto:mitja.korunovski@ozs.si
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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 proste termine v času od 

10.07. do 22.07.2017, termin od 14.08. do  20.08.2017 ter termini 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. 
 
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi:  http://www.ooz-
ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike počitniških 
kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.ooz-
ljsiska.si/pocitniske-kapacitete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav ! 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                    Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 

                                            
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

