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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu decembru 2017: 168 ur = 19 delovnih dni (152 ur) + 2 dni praznik (16 ur)
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - DECEMBER 2017

58 %
PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

919,10

3,5 PP***
5.546,31

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

Referenca

950,80

15,50%

142,46

859,68

8,85%

81,34

490,85

SI19 DŠ-44008

223,80

1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

60,47

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

62,37

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,04

29,40

127,88

745,99

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,92

5,55

1,84

11,10

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,29

7,76

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,55

3,33

1,84

11,09

Skupaj drugi prisp.

3,68

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

355,36

2.118,71

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 58 % zadnje znane povprečne letne plače;
58% 1.584,66 EUR= 919,10 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s
petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje
do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)
Vrsta prispevka:
osnova
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
33,01 0110 0888 2000 003
34,37 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
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).
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - DECEMBER 2017

75 %
PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
1.584,66 EUR*

Prehodni davčni podračun

Prisp. zavarovanca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

1.188,50

5.546,31

184,22

859,68

105,18

490,85

289,40

1.350,53

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

SI19 DŠ44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

75,59

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

77,97

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

6,30

29,40

159,86

745,99

1,19

5,55

1,19

5,55

2,38

11,10

1,66

7,76

0,71

3,33

2,37

11,09

Skupaj drugi prisp.

4,75

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

454,01

2.118,71

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ45004

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 (PP): 1.584,66 EUR
** Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2016 znaša 75 % zadnje znane povprečne letne plače;
75 % od PP2015 1.584,66 =1.188,50 EUR
*** Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.584,66 x 3,5 = 5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala
eDavki.
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
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2. Prehrana:
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na delu
(od 01.08.2008 dalje)
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti
+ 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na
delu (od 01.08.2008 dalje)
Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.
3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene):
po KP za obrt
in podjetništvo
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =
17,00 EUR
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =
8,50 EUR
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =
6,20 EUR

neobdavčeno
po Uredbi
do 21,39 EUR
do 10,68 EUR
do 7,45 EUR

4. Kilometrina:
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od
01.08.2008 dalje. Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS,
št. 76/08) se od 01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo.
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in prenočišče organizira delodajalec) oz. 4,49
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca).

B: ZAPOSLENI
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2017) = 804,96 EUR (Pozor: Najnižja osnova za
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, 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.
7. Najnižje osnovne bruto plače – DECEMBER 2017 (Kolektivna pogodba za obrt in
podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

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

V.tarifni razred:
695,97 EUR
VI.tarifni razred:
797,83 EUR
VII.tarifni razred:
933,63 EUR
VIII.Tarifni razred: 1.046,79 EUR

POZOR !
Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni
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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:
(oktober 2017) = 1.621,46 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
Nad

Znaša splošna olajšava v eurih

Do
930,53
930,53
1.109,74

543,32

1.109,74 275,22 + (1.660,18 - 1,49601 x bruto dohodek)*
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
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 2018 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2018 813,00 EUR.
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.135,02 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
davčna osnova v eurih
Nad

Znaša dohodnina v eurih

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

1.911,95

+ 50 % nad 5.908,93

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. Obvestilo o izplačanih dohodkih v letu 2017
V skladu s 4. odstavkom 337. člena Zakona o davčnem postopku morate izplačevalci dohodkov
do 31.01.2018 prejemnikom dohodkov posredovati podatke o izplačanih dohodkih v letu 2017.
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OBRTNIKI IN PODJETNIKI IZKORISTITE MOŽNOST PRIDOBITVE
SPODBUD ZA RAZVOJ KOMPETENC STAREJŠIH BREZPOSELNIH (45+)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je v petek 15. decembra 2017 na
spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za
učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.
Upravljanje starejših zaposlenih postaja vse bolj aktualna kadrovska tematika, še posebej glede
na demografske projekcije, ki predvidevajo velike spremembe v starostni strukturi prebivalstva
predvsem glede deleža delovno sposobnega prebivalstva. Pripravljenost na te spremembe bo
pomembno vplivala na dolgoročni razvoj posameznega podjetja, njegovo konkurenčnost in
uspešnost. Povabilo je odlična priložnost za pričetek prilaganja kadrovske politike posameznega
podjetja na te spremembe. Z njim želijo predvsem okrepiti delovne zmožnosti starejših
zaposlenih (starejših od 45 let), pripomoči k nadaljnjemu razvoju njihove kariere in
zagotoviti pogoje, da bodo starejši zaposleni pripravljeni delati dlje.
Spodbude so namenjene vsem podjetjem, tako mikro, malim, srednjim in velikim gospodarskim
družbam (podjetjem) in samostojnim podjetnikom za:


pripravo strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, kjer bodo podjetja,
glede na št. zaposlenih, lahko pridobila od 1.500 do 3.000 EUR.



razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo:
1. izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
2. udeležbe v motivacijskih programih za starejše zaposlene in
3. usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje
kompetenc (usposabljanja, nacionalna poklicna kvalifikacija, dodatne kvalifikacije).

Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.834,00 EUR.
Spodbudo lahko pridobi tudi samostojni podjetnik posameznik, ki je samozaposlen v
svojem s.p. za sebe (opomba: če nima drugih zaposlenih lahko zaprosi le za sredstva za razvoj
kariere in krepitev kompetenc starejših brezposelnih).
Prijavo bodo podjetja lahko oddala od 15. 1. 2018 dalje do porabe sredstev oziroma do 30.
marca 2018. Z odpiranjem prijav bomo pričeli 23. januarja 2018.
Celotni razpis s podrobnejšimi informacijami je objavljen spletni strani sklada in podstrani
www.zavzeti.si.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v sodelovanju s projektnimi partnerji in
območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami zagotovila strokovno ekipo in potrebno
tehnološko okolje za sodoben način priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših
zaposlenih ter odlična izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih.
S takšnim pristopom in programom, ki bo zagotovil zaposlenim nove, nujno potrebne kompetence
za spopadanje z izzivi, ki jih v vsa podjetja prinaša digitalna pretvorba poslovanja, novi načini
komuniciranja, nova Direktiva o plačilnih storitvah in e-marketing/prodaja za prodor na enoten
evropski trg,
Za vse informacije in pomoč, pri prijavi na navedeni razpis se lahko obrnete na svojo območno
obrtno-podjetniško zbornico.
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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 dolžniškoupniških razmerij in izračun amortizacije osnovnih sredstev.
V našem ceniku na sledeči povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/skritidokumenti/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.

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 pričnele veljati 1.1.2018.
Seminarja bosta potekala na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška, Pipanova pot
30, 1000 Ljubljana, po naslednjem razporedu:
- v četrtek, 25.01.2018, ob 15.00 uri do cca. 18.15 ure,
- v 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 sledečih povezavah:
1. Za posvet 25.01.2018: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001FVlYlUAL
2. Za posvet 15.02.2018: 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.
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BREZPLAČEN DOGODEK – ZDRAV ZAJTRK (TEMA: POMEN PROMOCIJE
ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU)

Z iniciativo Zdrav pri delu v petek, 26.01.2018 ob 8.00 uri organiziramo na naši območni zbornici
brezplačen dogodek imenovan Zdrav zajtrk, na katerem boste postreženi z zdravim obrokom in
predstavljen vam bo koncept in pomen promocije zdravja na delovnem mestu. Na 2-urni
predstavitvi predstavijo kako narediti analizo in program ter ukrepe za učinkovito izvajanje
promocije zdravja na delovnem mestu. Odgovarjajo tudi na konkretne situacije in predstavijo
dolgoročen sistematičen in aktiven načrt, ki uspešno preprečuje prezentizem in zmanjšuje
absentizem v delovnem okolju.
Program poteka :
08:00 – 08:30 Prihod in zajtrk (postrežemo s kavo in zdravim prigrizkom)
08:30 – 08:40 Uvod v zdrav zajtrk (začetek predstavitve)
08:40 – 09:00 Kaja Kosec; Priprava načrta promocije zdravja in kadrovski odnosi
09:00 – 09:20 Maja Rihar; Z dobro pisarno do zdravja
09:20 – 09:40 Jure Cerar; Primer prakse Vitalno podjetje
09:40 – 10:00 Odprta debata (zaključek)
Na dogodek ste vabljeni obrtniki, podjetniki in kadrovniki, ki pripravljate ali se zanimate za
promocijo zdravja na delovnem mestu.
Na dogodek se prijavite tukaj: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0N0X00001FWcz5UAD .
Še nekaj koristi za delodajalce, zaposlene in družbo, o katerih bo govora na dogodku.
Koristi za delodajalce

Zmanjšana odsotnost z dela za od 12 – 36%,

Opravljene raziskave kažejo, da z vsakim €, vloženim v zdravje zaposlenih, prihranimo od
2,5 – 10 € zaradi manjših stroškov izostajanja od dela,

Zmanjšanje prezgodnje pojavnosti kroničnih bolezni,

Zmanjšanje invalidnosti,

Manjše tveganje za poklicne bolezni,

Večja motivacija zaposlenih, ki posledično izboljša produktivnost in zadovoljstvo strank,

Zmanjšana fluktuacija zaposlenih in večja pripadnost podjetju,

Izboljšana delovna klima,

Večji ugled in konkurenčnost podjetja.
Koristi za delojemalce

Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada z obremenitvami tako na delovnem mestu,
kot na področju privatnega življenja,

Višja raven zdravstvene pismenosti, večje funkcionalne sposobnosti,

Večje zadovoljstvo pri delu in večja produktivnost,

Sproščeno in stimulativno delovno okolje, v katerega se delavec rad vrača,

Pozitivna in skrbna podoba posameznika,

Varno delovno okolje.
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TEČAJI TUJIH JEZIKOV NA OOZŠ (angleščina, nemščina, italijanščina)
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška že od leta 2010 uspešno izvajamo
jezikovne tečaje.

V mesecu februarju 2018 bomo predvidoma ponovno pričeli s tečaji po krajšem premoru.
Zbiramo prijave tako za začetne in nadaljevalne tečaje angleščine ter nemščine in začetni tečaj
italijanščine. Pogoj za izvedbo tečaja za določeno stopnjo je najmanj 6 prijavljenih tečajnikov.
Tečaji obsegajo 30 ur in potekajo enkrat tedensko v popoldanskem času po tri šolske ure.
V enem letu lahko izvedemo tri module ene stopnje posameznega tečaja. Skupine so majhne – do
največ 10 tečajnikov.
Članska cena 30-urnega tečaja znaša 130 EUR/osebo. Za ostale udeležence pa znaša cena
tečaja 160 EUR/osebo.
Prijave zbiramo do vključno petka 19.01.2018. Prijavnica se nahaja v nadaljevanju na 11. strani
mesečne pošte.
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). Celoten sklep skupščine in vlogo za sofinanciranje najdete na
sledeči povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobraŽevanja-Članov-20160411.

TRADICIONALNO ZIMSKO SREČANJE OBRTNIKOV
DRUŽINAMI 2018 – 27.01.2018 NA KOPAH

IN

PODJETNIKOV

Z

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira v soboto, 27. januarja 2018, na Kopah
tradicionalno Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami 2018.
Veliko družabno srečanje vključuje tekmovanje v veleslalomu za odrasle in otroke ter vrsto dodatnih
aktivnosti za vse udeležence.
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OKVIRNI PROGRAM PRIREDITVE:









08.00
08.00
09.15
10.00
10.00
13.00
16.00

–
–
–
–
–
–
–

09.00 Prihod tekmovalcev na smučišče Kope nad Slovenj Gradcem
09.00 Prevzem paketa (Info točka OZS) - zadolženi vodje ekip OOZ
09.30 Slavnostna otvoritev in nagovor predsednika OZS
14.00 Tekmovanje v veleslalomu
12:30 Tekmovanje v kuhanju golaža
15.00 Tekmovanje v drugih družabnih igrah
...
Podelitev priznanj, pokalov in nagrad ter večerja

Naša zbornica bo za prijavljene člane v celoti sofinancirala strošek kotizacije. Ta refundacija stroškov
pripada nosilcu dejavnosti - članu ali enemu delavcu, zaposlenemu pri članu. Dodatne informacije o
sofinanciranju in vlogo za sofinanciranje najdete na povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranjeizobraŽevanja-Članov-20160411 .
Več informacij o zimskem srečanju pa najdete na sledeči povezavi: http://sport.ozs.si/ .
Za dodatne informacije in prijavo se obrnite na svojo območno obrtno-podjetniško zbornico na tel:
01/512-54-16 ali 041/923-517, ki bo uredila prijavo za vse svoje člane.
Rok za prijavo: 23.01.2018
Vljudno vabljeni

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje:
Obkrožite seminar oziroma tečaj, na katerega se prijavljate:
-

JEZIKOVNI TEČAJI (obkrožite, na kateri tečaj se prijavljate):
-

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
ITALJANŠČINA (začetni tečaj)

NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM:
1.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon, e-pošta: __________________________________________

Prijavnico nam lahko pošljete po faksu
na številko: 01/516-12-17, ali na email: gregor.epih@ozs.si ali po pošti
na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA

2.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon, e-pošta:_________________________________________

ZBORNICA
LJUBLJANA
ŠIŠKA,
PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA.

Podatki za račun:
Naziv: ______________________________________________
Naslov: _____________________________________________
Zavezanec za DDV:
DA NE
ID za DDV: ______________
Članska številka:_______________________________________
V primeru premajhnega števila prijav si
pridržujemo pravico odpovedi tečaja
Podpis: _______________________________________

