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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH 

IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 
Število ur v mesecu januarju 2018: 184 ur = 21 delovnih dni (168 ur) + 2 dni praznik (16 ur) 
     

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JANUAR 2018 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  950,80 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%     147,37 859,68 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     84,15 490,85 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 231,52 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%     0,95 5,55 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     0,95 5,55 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,90 11,10 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,33 7,76 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,57 3,33 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,90 11,09 

Skupaj drugi prisp.       3,80 22,19 

PRISPEVKI SKUPAJ       363,20 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 2017 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60% 1.584,66 EUR= 950,80 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 34,37 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

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

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

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

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

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

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

 

 

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

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

80 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.267,73 5.546,31 

1.584,66 EUR*       

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     196,50 859,68 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     112,19 490,85 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 
SI19 DŠ-

44008 308,69 1.350,53 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     80,63 352,75 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     83,16 363,84 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,72 29,40 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 
SI19 DŠ-

45004 170,51 745,99 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,27 5,55 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,27 5,55 

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

43001 2,54 11,10 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,77 7,76 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,76 3,33 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 
SI19 DŠ-

42005 2,53 11,09 

Skupaj drugi prisp.       5,07 22,19 

PRISPEVKI SKUPAJ       484,27 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;  
      80 % od PP2016 1.584,66 =1.267,73 EUR 
***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
      odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR 
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Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki. 
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

2. Prehrana: 

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

(od 01.08.2008 dalje)  

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

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

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

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

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

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

se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi. 

 

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

              po KP za obrt   neobdavčeno 

        in podjetništvo  po Uredbi 

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

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

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                     6,20 EUR  do   7,45 EUR                                    

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

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

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2018) = 842,79 EUR (Pozor: Najnižja osnova za 
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 1. 2018 
do 28. 2. 2018, znaša 855,72 EUR (54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na 
mesec, ki za leto 2016 znaša 1.584,66 EUR). 
 
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. 
 
Najnižje osnovne bruto plače – JANUAR 2018 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo): 
 

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

Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega 
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni 
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak 
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času. 

Opomba: V skladu z  Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki 
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 804,96 
EUR (pozor: najnižja osnova za obračun prispevkov pa znaša 855,72 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:  
      (november 2017)  = 1.756,95 EUR 
 
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2018): 
        

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

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

Nad Do     

  930,53 
543,32   

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

1.109,74   275,22   

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

 
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22 
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca. 
 
12. Posebne olajšave ZA LETO 2018:                              MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV: 
 - za prvega vzdrževanega otroka                        203,08 EUR 
 - za drugega vzdrževanega otroka                        220,77 EUR 
 - za tretjega vzdrževanega otroka                        368,21 EUR 
 - za četrtega vzdrževanega otroka                        515,65 EUR 
 - za petega vzdrževanega otroka                        663,09 EUR  
 - za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke  
         se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino 
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         olajšave za predhodno vzdrževanega otroka      
 - za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo          735,83 EUR 
 - za vsakega drugega vzdrževanega družinskega          203,08 EUR 
         člana  
 
13. Regres za letni dopust: 
 V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2018 določen regres najmanj v višini 

minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2018 851,21 EUR.  
 
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec = 
1.229,86 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po 
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem 
zneskom vse prispevke in dohodnino. 

 

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

 
 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2018, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  668,44        16 % 

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

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

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

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

 
                                                                             
15. Nagrada za dijake in študente: 
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti 
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:  
Dijaki:    
1.   letnik : 90 EUR                  
2.   letnik: 120 EUR 
3.   letnik: 150 EUR 
4.   letnik: 150 EUR 
Študenti: 170 EUR 
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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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SPODBUD DELODAJALCEM ZA 

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM – PUD 2016 

 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 19.01.2018 
objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega 
usposabljanja z delom  - PUD 2016. 
 
Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih 
učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali 
kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o 
praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali 
v zadnjem letniku.  

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja 
po tem javnem razpisu.  

Način oddaje vloge: Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot 
DELODAJALEC, medtem ko vlogo, v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA, v 
kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. 
Šola bo pozvala delodajalce, da predložijo zahtevano dokumentacijo na šolo!  
 
Rok za oddajo vlog je 16.2.2018 do 23:59 ure. 

Obdobje upravičenih stroškov: 
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2014 do 30.9.2017. 
 
Več na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-
razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/. 
 

 

 
 
  

OBJAVLJEN SEZNAM SOFINANCIRANIH SKUPINSKIH PREDSTAVITEV 

SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA NA SEJMIH V TUJINI V LETU 2018 

 
Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila na svoji spletni strani seznam 
skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 
2018, ki jih bodo sofinancirali v letošnjem letu.  
SPIRIT Slovenija, javna agencija za podjetja v celoti financira najem neopremljenega 
razstavnega prostora na sejmih, tehnične priključke in vpis razstavljavcev v sejemski 
katalog.  
Za vsak sejem iz seznama bodo objavili javno povabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da 
spremljate objave na spletni strani www.izvoznookno.si. 

Kontakt za dodatne informacije in prijavo:  
                                      SPIRIT Slovenija, javna agencija                                                  

                                      Kontaktna oseba: Matjaž Rovan, Tel.: 01 5309 828  
                                      E-naslov: matjaz.rovan@spiritslovenia.si 

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/
http://www.spiritslovenia.si/novice/2018-01-26-Objavljen-seznam-skupinskih-predstavitev-slovenskega-gospodarstva-na-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
http://www.spiritslovenia.si/novice/2018-01-26-Objavljen-seznam-skupinskih-predstavitev-slovenskega-gospodarstva-na-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
http://www.spiritslovenia.si/novice/2018-01-26-Objavljen-seznam-skupinskih-predstavitev-slovenskega-gospodarstva-na-sejmih-v-tujini-v-letu-2018
http://www.izvoznookno.si/
mailto:matjaz.rovan@spiritslovenia.si
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BREZOBRESTNI GOTOVINSKI KREDIT ZA ČLANE OOZŠ - 20.000 EUR 

 
Tudi letos nudimo svojim članom, kot že pretekla leta kratkoročni brezobrestni gotovinski 
nenamenski kredit pri NLB d.d. do višine 20.000,00 EUR. Doba vračila je 1 leto. 
Podrobne informacije glede pridobitve kredita ter pogoji in potrebna dokumentacija so navedene 
na spletni strani naše zbornice na povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkoročni-
brezobrestni-gotovinski-krediti-za-člane-oozŠ.  
 

Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se obrnite na svojo območno obrtno-
podjetniško zbornico. 

 

RAČUNOVODSKE STORITVE ZA ČLANE – ZELO UGODNE ČLANSKE CENE 

 
OOZŠ svojim članom že od leta 2012 nudi tudi računovodske storitve po zelo ugodnih članskih 
cenah. Izvajamo računovodske storitve za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost (popoldanski s.p.) in za samostojne podjetnike posameznike z redno dejavnostjo ter za 
mikro podjetja, po sistemu dvostavnega knjigovodstva.  
 
Nudimo tudi samostojno storitev obračuna prispevkov za samostojne podjetnike posameznike in 
obračuna plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za delavce pri s.p. in v družbah. Prav 
tako nudimo tudi obračun prejemkov po avtorski in podjemni pogodbi, izračun obresti iz dolžniško-
upniških razmerij in izračun amortizacije osnovnih sredstev. 
 
V našem ceniku na sledeči povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/skriti-
dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202018%20.pdf, najdete še ostale storitve, ki vam jih zbornica nudi. 
V primeru vašega interesa nas prosimo pokličete na tel: (01) 512-54-16 ali (041) 923-517, da se 
dogovorimo o podrobnostih.  
 
 

CENEJŠE MOBILNE TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE ZA IMETNIKE 

KARTICE MOZAIK PODJETNIH 

 

Ugodnosti, ki jih vsak mesec lahko izkoristite naročniki Telekoma Slovenije, ki ste hkrati imetnik 
kartice Mozaik podjetnih: 
- 20 % popusta na osnovno mesečno naročnino kateregakoli mobilnega paketa Telekoma 
Slovenije, 
- 50 % popusta na naročnino storitve Prednostna obravnava. 
 
Ugodnost lahko sklenete za 12 mesecev. Za nadaljnje koriščenje ugodnosti morate ponovno 
oddati vlogo.  
 
Ugodnosti koristite tako, da predložite pravilno izpolnjeno vlogo št. 153.6 in veljavno kartico 
Mozaik podjetnih. V kolikor vlogo pošiljate po pošti ali e-pošti morate predložiti tudi fotokopijo 
veljavne kartice Mozaik podjetnih. 
Do ugodnosti je naročnik upravičen le na naročniških razmerjih, ki so sklenjena v imenu osebe, ki 
je obenem imetnica kartice Mozaik podjetnih, kar mora biti iz kartice tudi razvidno. 
 
Ugodnost velja za nove in obstoječe naročnike Telekoma Slovenije. 
Vlogo pridobite na tej povezavi. Celotno ponudbo pa si lahko preberete na  
http://www.telekom.si/podjetniki/ugodnosti/ozs. 
 
Dodatne informacije na 080 14 42 in mozaik.podjetnih@ozs.si. 

http://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkoročni-brezobrestni-gotovinski-krediti-za-člane-oozŠ
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkoročni-brezobrestni-gotovinski-krediti-za-člane-oozŠ
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202018%20.pdf
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202018%20.pdf
http://www.telekom.si/podjetniki/telefonija/storitve/prednostna-obravnava
http://www.telekom.si/podporaobrazci/vloga_za_vklop_ugodnosti_za__imetnike_kartice_mozaik_podjetnih_%28ozs%29.pdf
http://www.telekom.si/podporaobrazci/vloga_za_vklop_ugodnosti_za__imetnike_kartice_mozaik_podjetnih_%28ozs%29.pdf
http://www.telekom.si/podjetniki/ugodnosti/ozs
mailto:mozaik.podjetnih@ozs.si
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SEMINAR: RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN 2017 Z DAVČNIMI 

NOVOSTMI, KI SO PRIČELE VELJATI 01.01.2018 

 

 
 

Glede na vsakoletno veliko zanimanje bomo tudi v letu 2018 izvedli dva seminarja na temo 
izdelave zaključnih poročil za DURS in AJPES za samostojne podjetnike in družbe. Na seminarju 
bodo predstavljene tudi davčne novosti, ki so pričele veljati 1.1.2018.  
 
En seminar smo že uspešno izvedli v mesecu januarju 2018. Drugi seminar pa bo potekal na 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana, v 
naslednjem terminu: 
-  četrtek 15.02.2018, ob 9.00 uri do cca. 12.15 ure. 
 
Cena za člane znaša 60 EUR + DDV, za ostale udeležence pa znaša cena 120 EUR + DDV. 
 
Vse informacije v zvezi s posvetom in spletna prijavnica se nahaja na sledeči povezavi:  
 
 http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001FVlb2UAD  
 
 
Prijave sprejemamo preko spletne prijavnice, ki se nahaja na zgoraj navedenih povezavah. 
 
Pogoje in vlogo za sofinanciranje izobraževanja za člane najdete na sledeči 
povezavi::http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411. 
 
 
 

USPOSABJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED 

POŽAROM NA OOZŠ 

         
V prilogi na straneh 10. in 11. tega mesečnega informatorja najdete razpis s prijavnico za 
navedeno usposabljanje, ki bo potekalo na naši zbornici v ponedeljek, 05.03.2018, s pričetkom 
ob 14.00 uri. 
 

 
  

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001FVlb2UAD
http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411
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KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 

                                                                            
 
Imamo še nekaj prostih terminov za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v zimskih 
mesecih: 
 

- počitniški apartma v Ankaranu (Oltra) – prost je še termin v času zimskih šolskih 
počitnic (17.2. do 25.2.2018) 

- počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare) – prosto je še nekaj terminov v marcu 
2018  
 

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/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202018%20.pdf.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/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202018%20.pdf
http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202018%20.pdf
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
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USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU 
IN VARSTVA PRED POŽAROM  

 
 

Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, dne 05.03.2018, 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, 
01.03.2018, 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: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


