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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu FEBRUARJU 2017: 160 ur = 19 delovnih dni (152 ur) + 1 dan praznik (8 ur)
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 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

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ44008

950,80
142,46

859,68

81,34

490,85

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

0,92

5,55

0,92

5,55

1,84

11,10

1,29

7,76

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 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 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
32,43 0110 0888 2000 003
33,24 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
19 DŠ-45004

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni
delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ in za invalidnost in smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z
obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10).
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - FEBRUAR 2017

75 %
PP**

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

1.584,66 EUR*

Prehodni davčni podračun

Prisp. zavarovanca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

1.188,50

5.546,31

184,22

859,68

105,18

490,85

289,40

1.350,53

Referenca

15,50%

Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

SI19 DŠ44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

75,59

352,75

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

77,97

363,84

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

6,30

29,40

159,86

745,99

1,19

5,55

1,19

5,55

2,38

11,10

1,66

7,76

0,71

3,33

2,37

11,09

Skupaj drugi prisp.

4,75

22,19

PRISPEVKI SKUPAJ

454,01

2.118,71

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ45004

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

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

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

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

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

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

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

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

POZOR !
Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času.
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Opomba: V skladu z Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 790,73
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:
(december 2016) = 1.653,67 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2017):
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka:
če znaša mesečni bruto
dohodek iz delovnega razmerja
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
930,53
543,32
930,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,22
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca.
12. Posebne olajšave ZA LETO 2017:
MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV:
- za prvega vzdrževanega otroka
203,08 EUR
- za drugega vzdrževanega otroka
220,77 EUR
- za tretjega vzdrževanega otroka
368,21 EUR
- za četrtega vzdrževanega otroka
515,65 EUR
- za petega vzdrževanega otroka
663,09 EUR
- za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke
se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino
olajšave za predhodno vzdrževanega otroka
- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
735,83 EUR
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 EUR
člana
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13. Regres za letni dopust:
V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2016 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2017 813,01 EUR.
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.157,57 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem
zneskom vse prispevke in dohodnino.
Opomba: Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007 dalje regres za
letni dopust v izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 %
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in
dohodnino.
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2017, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

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

znaša dohodnina v EUR

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

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

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

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

INFORMACIJA ZA CEMENTNINARJE, KAMNOSEKE IN TERACERJE TER
GRADBINCE – STROKOVNO SREČANJE 10. MARCA 2017 V LJUBLJANI
Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
bo letošnje strokovno srečanje organizirala kar v Ljubljani. To pa ni niti običaj niti slučaj. To so
storili s prav posebnim namenom – in tudi zato bo program nekoliko drugačen!
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V programu se bodo zvrstile vsebine, ki so tesno povezane z vašim vsakdanjim delom, so pa tudi
zelo aktualne:


na kaj paziti pri nakladanju, razkladanju in prevozu kamnitih ali cementnih bremen in
kje prežijo največje nevarnosti,



na kaj posebej paziti pri zavarovanju v cementninarstvu in kamnoseštvu in zakaj, da
nesreča ne bo ogrozila vašega poslovanja,



posebno pozornost pa so namenili vlogi kamna in betona v Plečnikovi arhitekturi,
saj tudi v Sloveniji letos praznujemo Plečnikovo leto v čast njegovemu izjemnemu
ustvarjalnemu opusu, kjer se je mnogokrat posluževal izdelkov vaše obrti.

Strokovno srečanje je vedno tudi priložnost za poglobitev znanja in navezave novih poslovnih
stikov ob prijetnem druženju, zato verjamejo, da se jim boste radi pridružili.
Strokovno srečanje bo v petek, 10. marca 2017 z začetkom ob 8:30 uri in sicer na Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije, Celovška 71, Ljubljani.
Več informacij in prijavnica:

http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijacementninarjevkamnosekovinter
acerjev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1586/ArticleId/4599/Default.aspx .

INFORMACIJE ZA LESARJE
- VABILO NA BREZPLAČNO PREDSTAVITEV NAJNOVEJŠIH
DEKORATIVNIH KOLEKCIJ
- JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM IN
PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE LETA
1. OOZ Grosuplje nas je obvestila o predstavitvi najnovejših dekorativnih kolekcij 2017,
namenjenih industriji pohištva in notranje opreme:

Egger dekorativna kolekcija 2017 – 2019

Pohištveno in stavbeno okovje HAFELE - akcijski artikli

Fundermax dekorativna kolekcija 2017 – 2021
ki bo potekala v četrtek, 16.3.2017 (SPREMEMBA TERMINA), ob 12.00 uri, v prostorih OOZ
Grosuplje, Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje.
Po končani predstavitvi sledi druženje ob pogostitvi. Dodatne informacije in potrditev prijav
na bine.jaf@gmail.com ali telefonsko na 051/376-968, g. Bine Verbič.
2. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in
predelave lesa v letu 2017 – B/BL:
Slovenski regionalno razvojni sklad je v Uradnem listu RS, št. 5/2017, z dne 03.02.2017 objavil
navedeni javni razpis. Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na sledeči povezavi:
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi.
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INFORMACIJA ZA KOZMETIKE IN FRIZERJE – KONGRES KOZMETIKOV
1. IN 2. APRIL 2017
Sekcija kozmetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira KONGRES
KOZMETIKOV, ki bo potekal v soboto 1. in nedeljo 2. aprila 2017 v Hotelih Bernardin v
Portorožu, kjer so za člane pripravili zanimiv program z aktualnimi temami.
Več informacij in prijava:
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000xcYAIEA2.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV
ODLIČNOST ZA LETO 2017

PRIZNANJA

RS

ZA

POSLOVNO

V Uradnem listu RS, št. 6/2017, z dne 10.02.2017, je bil objavljen Javni razpisi za podelitev
Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2017.
Več
informacij
in
razpisno
dokumentacijo
najdete
na
povezavi:
http://www.mirs.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/2662/5939/.

JAVNI RAZPIS SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA: GARANCIJE
SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE (P1
PLUS 2017)
Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 8/2017, z dne 17.02.2017 objavil navedeni
javni razpis.
Skupno v višini 92 mio EUR razpisanih garancij s subvencijo obrestne mere, bodo tudi letos
preko SPS-a lahko najemala mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) za
kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke. Na ta način bo MSP-jem tudi letos omogočen lažji,
hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov, saj SPS pri najemu kredita vstopa kot
garant, ki zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.
Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita z garancijo SPS-a bodo podjetja
deležna tudi znižane obrestne mere, ki je v okviru treh kreditno - garancijskih linij prilagojena
glede na stopnjo razvitosti podjetja in glede na starost podjetja. 6 mesečni EURIBOR znaša:
 + 0,65 % ali 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov/kreditno-garancijska linija A.1./
 + 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov/kreditno-garancijska linija
A.2./
[1]
 + 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G /kreditno garancijska linija A.3./
Z izdajo garancije se še:
o poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki nimajo sami zadostnih jamstev za
zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
o zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maximalne višine 1.250.000 EUR in
mikrogarancije za obratna sredstva do maximalne višine 200.000 EUR,
o zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
o zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
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zagotovi daljša ročnost kredita do 10 let,
strošek odobritve garancije pa se ne zaračunava.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki:
o se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot
gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi ter socialna
podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
o imajo vsaj 1 zaposlenega za poln delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
o letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.
Več informacij in razpisna dokumentacija:
http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53

POSKUSNA UVEDBA VAJENIŠTVA
V šolskem letu 2017/2018 se bo v Sloveniji pričelo s poskusnim uvajanjem vajeništva v šestih
regijah, na šestih šolah, na štirih izobraževalnih programih in sicer:
Šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Novo mesto
Srednja gradbena, geodetska in
okoljevarstvena šola Ljubljana
Osrednjeslovenska Srednja poklicna in strokovna šola
Bežigrad Ljubljana
Šolski center Škofja Loka
Gorenjska
Srednja šola Izola
Obalna
Pomurska
Srednja šola gostinstvo in turizem
Radenci
Regija
Koroška
Dolenjska
Osrednjeslovenska

Program
mizar
mizar
kamnosek
oblikovalec kovin - orodjar
oblikovalec kovin - orodjar
gastronomija-hotelirstvo
gastronomija-hotelirstvo

Namen poskusnega uvajanja vajeništva je preveriti ustreznost zakonske ureditve, ki jo prinaša
predlog Zakona o vajeništvu (v fazi sprejemanja), s pomočjo neposrednega izvajanja vajeniške
oblike izobraževanja za izbrane poklice. S poskusom se želi ugotoviti, kje in na kakšen način je
potrebno vpeljati izboljšave, da bodo zmanjšane razlike med pričakovanimi in doseženimi znanji
in spretnostmi dijakov srednjih poklicnih šol.
Vajeniška oblika izobraževanja prinaša v slovenski prostor možnost, da delodajalci sami izberejo
svoje bodoče sodelavce, s katerimi podpišejo posebno vajeniško pogodbo. Vajenec ima status
dijaka, kar pomeni, da vajenca ni potrebno zaposliti. Na podlagi vajeniške pogodbe se vajenec
vpiše v enega od programov, navedenega v zgornji tabeli. Delodajalec aktivno sodeluje pri
usposabljanju in vzgoji vajenca ter si tako zagotovi ustrezno usposobljene bodoče zaposlene.
Zainteresirane delodajalce za izobraževanje vajencev vabimo, da se obrnejo na Obrtnopodjetniško zbornico Slovenije. Dodatne informacije lahko pridobite pri Mitji Korunovskem, mail;
mitja.korunovski@ozs.si in Boženi Germelj Drstvenšek, mail: bozena.germelj@ozs.si.
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SPLETNI PORTAL MOJ OBRTNIK – OBJAVLJENA POVPRAŠEVANJA

Na največjem obrtniškem portalu, vas čaka posel. Več o aktualnih povpraševanjih najdete na
povezavi: https://mojobrtnik.com/povprasevanja
Izkoristite 90–dnevno brezplačno preizkusno obdobje in se nam pridružite na Moj obrtnik.
Za vsa pojasnila smo vam na voljo na 080 12 42 in na info@mojobrtnik.com. Obrnete se lahko
tudi na vašo območno obrtno-podjetniško zbornico.

SLOVENSKI DAN V PRIJEDORU – VABILO K SODELOVANJU
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je prejela dopis Urada RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, v katerem vabijo slovenska podjetja k sodelovanju na Slovenskem dnevu v Prijedoru, ki
bi se želeli predstaviti na stojnicah na mestnem trgu mesta, ki šteje okoli 100.000 prebivalcev,
od tega samo mesto okoli 50.000 prebivalcev. Za njih bi lahko tekom dneva organizirali sestanke
ali srečanja z mestnim vodstvom ali morda kakšna druga, za njih, zanimiva srečanja. Na ta način
bi se slovenski gospodarstveniki, s svojimi izdelki lahko predstavili v mestu, ki ni tako majhno, ter
morda na ta način pridobili nove potrošnike ali kakšne druge zanimive in pozitivne izide takšnega
načina predstavljanja.
Za vsa dodatna pojasnila prosimo kontaktirajte:
Dr. Zvone Žigon
Sekretar / Secretary
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu / Office for Slovenians
Abroad
Erjavčeva 15, SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)1 230 8011; Fax: +386 (0)1 230 8017
zvone.zigon@gov.si, www.uszs.gov.si

VABILO ZA DOGODEK: POSLOVNA ODLIČNOST ORGANIZACIJ, 23.
MAREC 2017
VABILO
na dogodek »Poslovna odličnost organizacij«,
ki bo potekal v okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti
»Odgovorna organizacija«,
v četrtek, dne 23. marca 2017 od 9. do 16. ure,
v Kongresnem centru Portus, hotel Slovenija, Portorož.
***
V okviru 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, ki bo potekala od 22. do
24. marca 2017, v Kongresnem centru Portus v Portorožu, bo v četrtek, dne 23. marca 2017,
potekal tudi dogodek z naslovom »Poslovna odličnost organizacij«, ki ga soorganizirajo Fakulteta
za organizacijske vede Kranj, Ministrstvo za gospodarski razvoj, Urad za meroslovje, Ministrstvo
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za javno upravo, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
Program dogodka je zelo bogat in podkrepljen z najboljšimi praksami iz Slovenije in Avstrije na
področju odličnosti poslovanja, tako na področju gospodarstva, kot tudi javnega sektorja. Vsi
prisotni bodo z veseljem z vami delili svoje izkušnje in odgovorili na številna vprašanja v okviru
okrogle mize.
Udeležba na dogodku »Poslovna odličnost organizacij« je brezplačna. Vsi, ki se boste
prijavili na dogodek, se boste lahko tudi brezplačno udeležili popoldanskega programa
konference, ki bo objavljen na spletni strani konference »Odgovorna organizacija«:
http://www.fov.uni-mb.si/konferenca/sl/poslovna-odlicnost-organizacij/.
Vaše prijave na dogodek pričakujemo do vključno 15. marca 2017 preko spletne prijavnice.
Več informacij o sami konferenci in udeležbi na celotni konferenci dobite preko el. pošte:
cis@fov.uni-mb.si ali T: 04-237-4245.
Veselimo se srečanja z vami!

MEDNARODNO POSLOVNO SREČANJE NA DUNAJU – THE FUTURE OF
BUILDING, 17. IN 18. MAJ 2017
Obveščamo vas, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije organizira sodelovanje slovenskih
podjetij na mednarodnem poslovnem srečanju Future of Building na Dunaju, ki ga pripravlja
Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN.
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju:
-

Gradbeništva
Gradbenih materialov
Obnovljivih virov energije
Klimatizacije
Inženiringa in načrtovanja
Opremljanja

Srečanje bo idealna priložnost za izmenjavo izkušenj na področju gradnje, razvijanje idej o novih
projektih ter navezovanje stikov za izvedbo le-teh. Poseben poudarek srečanja bo tudi na
predstavitvah novosti na področju gradbeništva.
Srečanje bo potekalo v sredo, 17. maja 2017, v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na
Dunaju. V četrtek, 18. maja 2017, pa bodo za udeležence organizirani študijski obiski projektov
po različnih dejavnostih.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave
https://www.b2match.eu/building2017, kjer je tudi več informacij o srečanju in program.
Udeležba na srečanju je za naša podjetja brezplačna.
Rok za prijavo je 28. april 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.
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GOSPODARSKA DELEGACIJA V BIRMINGHAM – 6. DO 8. JUNIJ 2017
Javna agencija SPIRIT Slovenija ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v
sodelovanju z Britansko-slovensko gospodarsko zbornico, v času od 6. do 8. junija 2017
organizirata izhodno gospodarsko delegacijo v Birmingham, Velika Britanija. Delegacija je
namenjena podjetjem, ki iščejo poslovne partnerje v avtomobilskem sektorju in se želijo seznaniti
s poslovnimi priložnostmi v Veliki Britaniji.
V okviru poslovne delegacije bodo podjetja obiskala največji sejem s področja avtomobilizma
v Veliki Britaniji, Automechanika Birmingham 2017. Za vsa udeležena podjetja bodo ločeno
organizirani do 3 B2B sestanki s potencialnimi partnerji.
Več o informacij o dogodku:
http://www.izvoznookno.si/Aktualno/Povabilo_k_udelezbi_v_poslovni_delegaciji_v_Veliko_Britanij
o_Birmigham_6_8_junij_2017_21771.aspx

GRADIVO DOSTOPNO ČLANOM OOZŠ – VZORCI POGODB IZ DELOVNIH
RAZMERIJ, INTERNIH PRAVILNIKOV IN SKLEPOV, EVIDENC S
PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, RAČUNOVODSKE DOKUMENTACIJE,
DOKUMENTOV POVEZANIH Z ZAPOSLITVIJO IPD.
Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Šiška je na pobudo članov v letu 2016
kupila zbirko gradiva, ki vsebuje vzorce pogodb s področja delovnih razmerij, vzorce internih
pravilnikov in sklepov, vzorce evidenc v zvezi z delovnimi razmerji, vzorce računovodske
dokumentacije, vzorce dokumentov povezanih z zaposlitvijo in drugih dokumentov.
Celoten pregled dokumentov najdete na sledeči povezavi: http://www.ooz-ljsiska.si/stran/vzorcipogodb-pravilnikov-evidenc-20160317 .
V kolikor potrebujete katerega od vzorcev navedenih dokumentov se obrnite na svojo območno
obrtno-podjetniško zbornico.

PRODAJA VEZANIH KNJIG RAČUNOV – UGODNE ČLANSKE CENE
Želeli bi vas spomniti,da na zbornici še vedno lahko kupite Vezane knjige računov, ki so v uporabi
še do konca letošnjega leta. Cena za člane znaša 3,28 EUR + DDV/kos, za ostale pa znaša cena
4,50 EUR + DDV/kos.

RAČUNOVODSKE STORITVE ZA ČLANE – NUDIMO TUDI PLAČILNE LISTE
ZA DELAVCE V TUJIH JEZIKIH
OOZŠ svojim članom 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. Glede
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na izkazane potrebe lahko za delavce izdelamo plačilno listo tudi v tujih jezikih (angleškem,
nemškem, italijanskem, hrvaškem in francoskem jeziku).
Prav tako nudimo tudi obračun prejemkov po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi ter pogodbi za
občasno in začasno delo upokojencev ter izračun obresti iz dolžniško-upniških razmerij in izračun
amortizacije osnovnih sredstev.
V
našem
ceniku
na
sledeči
povezavi:
http://www.oozljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc, 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.

BREZPLAČEN POSVET
KADROVSKO DELO

ZA

ČLANE:

POSTOPEK

ZAPOSLITVE

IN

Kadrovska funkcija je pomembna in kompleksna tekom celotnega delovnega cikla od iskanja
kadrov, sklepanja pogodb o zaposlitvi, vodenja evidenc s področja socialne varnosti in postopkov
med trajanjem delovnega razmerja in ob prenehanju delovnega razmerja. Potrebno je dosledno
upoštevanje zakonskih predpisov, predpisanih postopkov in določb zavezujoče kolektivne
pogodbe, da zagotovimo učinkovito in zakonito upravljane s kadri. Na delavnici bomo pregledali
delovno pravno zakonodajo, ureditev kolektivnih pogodb ter evidence in postopke, ki jih mora
delodajalec-kadrovski delavec poznati in voditi od zaposlitve, tekom zaposlitve ter ob prenehanju
delovnega razmerja. Udeleženci posveta bodo prejeli tudi brošuri: Načrt promocije zdravja na
delovnem mestu in Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju.
Posvet bomo organizirali v sodelovanju z OOZ Ljubljana Bežigrad in bo potekal v torek,
11.4.2017 s pričetkom ob 16.00 uri na OOZ Bežigrad, Nade Ovčakove 13, Ljubljana.
Predavatelj bo g. Igor Antauer.
Vsebina delavnice:
 Delovnopravna zakonodaja in kolektivna pogodbe
 Splošni akti delodajalca
 Vodenje kadrovskih evidenc
 Postopek zaposlovanja delavca - opravila
 Vrste pogodb o zaposlitvi
o Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
o Pogodba o zaposlitvi za določen čas
o Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom
o Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
o Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi
 Poskusno delo
 Pripravništvo
 Razporeditev delovnega časa
o Enakomerna razporeditev
o Neenakomerna razporeditev
o Začasna prerazporeditev
 Nadurno delo
 Obveznost opravljanja drugega dela
 Odmori in počitki
 Letni dopust
 Druge odsotnosti z dela
 Prenehanje pogodbe o zaposlitvi – vrste in postopek
o Redna
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Izredna

Več informacij in spletna prijavnica se nahaja na sledeči povezavi:
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000001174ICEAY .

USPOSABJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED
POŽAROM NA OOZŠ
V prilogi na straneh 15. in 16. mesečnega informatorja najdete razpis s prijavnico za navedeno
usposabljanje, ki bo potekalo na naši zbornici v ponedeljek, 20.03.2017, s pričetkom ob 14.00
uri.

BREZPLAČEN
PREDSTAVITVENI
DOGODEK
ZA
DELODAJALCE–
PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE
V sodelovanju z Zavodom za izobraževanje delavcev in projektom Za dialog bomo na naši
zbornici v torek, dne 21.03.2017, s pričetkom ob 15.00 do cca. 16.00 ure izvedli
brezplačen dogodek: Podpora podjetjem glede staranja delovne sile.
Program:
14.45 – 15.00 Prihod
15.00 – 15.10 Uvod: Podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile Jasna
Rode Nikolčić
15.10 – 15.30 Jasna Rode Nikolčić: Praksa in odgovori ter rešitve na obstoječe
izzive z delovno silo
14.30 – 14.50 Kaja Kosec: Kako uspešno usposobiti starejši kader za delo
14.50 – 16.00 Odprta vprašanja

Cilji in pridobitev:
 Vzbuditi učljivost v delavcih, Aktivna vključenost delavcev: izkušnje delavcev - da delijo
svojo izkušnjo, Kako ustvariti kolektiv (usposabljanje s kadrom in z vodjo - skupaj,
posebej), Kako vzgajati kader po 45. letu, Motivacija in resocializacija kadra za sodoben trg
dela, Iz stroška v profit - od človeškega vira do temelja podjetja, Reorganizacija dela - kako
uspešno poiskati potenciale v obstoječih kadrih, Kako ustvariti sinergijo na delovnem
mestu, Medgeneracijski dialog - usposabljanje mladih vodstev v povezavi s starejšim
kadrom, Kako do neprestanega uspešnega razvoja celega podjetja…

Več informaciji:
http://www.zavodzid.si/Novice/Celovita_podpora_podjetjem_za_aktivno_staranje_delovne_sile_2016-2020/
Prijave sprejemamo telefonično na tel: 01/512-54-16, oziroma po elektronski pošti na:
gregor.epih@ozs.si do vključno petka 17.03.2017.
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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.oozljsiska.si/datoteke/ooz/ljsiska/dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202017.doc.Slike
počitniških
kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/pocitniske-kapacitete.

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
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 20.03.2017, 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.oozljsiska.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,
16.03.2017, v naši pisarni ali po pošti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica LjubljanaŠiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana ali po faxu na št. 01/516-12-17, ali na e-mail:
gregor.epih@ozs.si.
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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:

