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AKTUALNO 
 

50.MOS – CELJE  

12.-17.9.25017 
 

Brezplačni obisk jubilejnega 50. MOS v Celju na 
dan otvoritve! 
Obrtniki, združeni v svoji stanovski organizaciji, so 
bili tisti, ki so pred pol stoletja dali ključno pobudo za 
mednarodni obrtni sejem, iz katerega je nato zrastel 
današnji MOS, naša največja sejemska prireditev in 
poslovni dogodek v širši regiji. 
Sejem MOS bodo spremljali številni obsejemski 
dogodki, namenjeni predvsem povezovanju in 
izobraževanju. 
Člani zbornice lahko prevzamete brezplačne 
vstopnice za prvi dan sejma na Območni obrtno-
podjetniški zbornici Idrija.  

  

 

DELAVNICE PROMOCIJA ZDRAVJA 

NA DELOVNEM MESTU NA OOZ 

IDRIJA 
 

Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje 

delavca v mikro in malih podjetjih Primorske. 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o 
zdravju organizira sklop delavnic  Promocija zdravja 
na delovnem mestu z naslovom Interdisciplinarna 
preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih 
podjetjih Primorske. 
Skrb za zdravje in zadovoljstvo delavcev je 
pomemben korak k uspešnosti posameznih 
organizacij in posledično za zdravje in zadovoljstvo 
ljudi v regiji, kjer organizacije delujejo. S proaktivnim 
ukrepanjem na tem področju lahko prispevamo k 

izboljšanju zdravstvenih, ekonomskih in socialnih 
kazalcev na ravni organizacije, regije in države. S 
tem zavedanjem smo v sodelovanju Fakultete za 
vede o zdravju Univerze na Primorskem, Obrtne 
zbornice Slovenije, Društva za ergonomijo in izbranih 
lokalnih skupnosti (občine Idrija, Nova Gorica, 
Ajdovščina in Izola) pripravili serijo delavnic z 
naslovom Interdisciplinarna preventivna skrb za 
zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske.  

 
Ugodnost: Udeležba na delavnicah je brezplačna, 

udeleženci prejmejo gradivo.  

Kraj in termin delavnic Idrija: Območna obrtno-
podjetniška zbornica Idrija,  
 

Delavnica Termin 

1. Telesna aktivnost in ergonomska 

prilagojenost kot temelj zdravega 

delovnega okolja 

11. 9. 2017 

ob 16.uri  

2. Zavzemanje aktivne vloge pri 

prepoznavanju in uravnavanju stresa na 

delovnem mestu 

18. 9. 2017 

ob 16.uri 

3. Male spremembe v prehrani, veliki koraki k 

zdravju 

25. 9. 2017 

ob 16.uri 
 

DELODAJALCI - vsebina delavnic sodi v okvir 

ZAKONSKO ZAPOVEDANE PROMOCIJE 

ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU. 
 

Delavnica 1 - Telesna aktivnost in ergonomska 
prilagojenost kot temelj zdravega delovnega 

okolja 
 

ponedeljek, 11.9.2017 ob 16. uri na OOZ Idrija 
 

Pomenu gibalne aktivnosti za zdravje se v zadnjih 
letih daje upravičeno veliko poudarka zaradi 
pozitivnih učinkov na zdravje. Neprekinjena 
neaktivnosti  se v sodobnem svetu, v obliki sedečega 
dela, vse pogosteje pojavlja.  

http://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=5243f30118&e=5dafdab75a


Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič  E-mail: ivica.podgornik@ozs.si                                                 2 

 

Poleg problematike statične drže bodo predstavljeni 
tudi mehanizmi nastanka bolečine v spodnjem delu 
hrbta in drugih mišično-skeletnih bolečin v povezavi z 
obremenitvami na delovnem mestu. V tem kontekstu 
bodo podana priporočila za ergonomsko ureditev 
delovnega okolja z namenom zmanjševanja in 
optimizacije obremenitev najpogosteje 
preobremenjenih telesnih segmentov. Sledila bodo 
praktična priporočila za aktivne odmore na delovnem 
mestu prilagojena različnim skupinam delovnih mest. 
V sklepnem delu bodo podana priporočila za 
gibalno/športno aktivnost v prostem času. Namen 
srečanja bo udeležence seznaniti z delom povezanih 
zdravstvenih težav, podati izhodišča za 
zmanjševanje obremenitev na delovnem mestu in 
opremiti udeležence s praktičnimi orodji za lažje 
doseganje priporočljive količine gibalne aktivnosti. 

 

Delavnica 2 - Zavzemanje aktivne vloge pri 
prepoznavanju in uravnavanju stresa na 

delovnem mestu 
 

ponedeljek, 18.9.2017 ob 16. uri na OOZ Idrija 
 

Tako doma, kot tudi na delovnem mestu, se 
vsakodnevno soočamo z različnimi obremenitvami. 
Moderen način življenja prinaša situacije, ki lahko 
posamezniku povzročajo stres. Stres ni vedno 
negativen, saj lahko v zmernih količinah deluje 
spodbudno za doseganje ciljev. Kadar je stres zelo 
intenziven ali kadar je dolgotrajno prisoten se 
pogosto počutimo utrujene in preobremenjene, kar 
vpliva na upad delovne produktivnosti, slabšanje 
medosebnih odnosov ter vpliva na naše zdravje. Za 
vse, ki si želijo dolgoročno skrbeti za zdravje, dobro 
počutje in medosebne odnose ter učinkovito in z 
veseljem opravljati svoje delo, je nujno poznavanje 
simptomov stresa, razumevanje vzrokov ter 
poznavanje strategij za preprečevanje in 
obvladovanje stresa. Namen srečanja bo, seznanitev 
z osnovnimi značilnostmi doživljanja stresa, vzroki 
zanj ter načini obvladovanja. V prvem delu delavnice 
bomo pregledali simptome in vrste stresa, spoznali 
kje je meja med dobrim in slabim stresom ter kakšne 
so posledice, če smo slednjemu dalj časa 
izpostavljeni. Seznanili se bomo tudi s sindromom 
izgorelosti ter pozornost posvetili različnim 
strategijam obvladovanja stresa na delovnem mestu. 
Drugi del delavnice bo namenjen izvajanju 
enostavnih vaj, za usvojitev veščin, s katerimi lahko 

sami pripomoremo k boljšemu počutju in 
razpoloženju. 
 

Delavnica 3 - Male spremembe v prehrani, veliki 
koraki k zdravju 

 

ponedeljek, 25.9.2017 ob 16. uri na OOZ Idrija 
 

Človek je dandanes vse bolj suženj hitrega načina 
življenja, površinskih odnosov, stresa in odtujenega 
stika s seboj. Na ta način se iz dneva v dan 
srečujemo z neurejeno prehrano. Ker nam trenutno 
zdravje še dokaj dobro služi, skrb za lastno zdravje 
pogosto zanemarjamo. Vendar je le ta prvi in ključni 
pogoj za uresničitev vsega, kar si želimo v 
prihodnosti. Naša prehrana in zdravje sta tesno 
povezana. Prehrana lahko deluje kot zaščita in 
prispeva h kvaliteti življenja, lahko pa tudi škodi in 
predstavlja resno grožnjo zdravju in je vzrok za 
težave povezane z njim (srčno-žilne bolezni, bolezni 
kosti in mišic, rak, sladkorna bolezen, debelost, itd.). 
Namen prehranske delavnice bo narediti korak k 
boljšem počutju in zdravju. Na srečanju bomo 
pregledali najpogostejše težave, ki so povezani s 
slabim prehranjevanjem, kako učinkovito uravnavati 
telesno maso in kako najenostavneje pričeti 
spreminjati lastno prehrano. Predstavljeni bodo 
praktični primeri hitrih in kakovostnih obrokov ter 
finančni pogled na zdravo prehrano. Spodbudili 
bomo kritično razmišljanje o informacijah iz revij, 
televizije ali spleta ter izpostavili tudi čustveni pogled 
na hranjenje in vpliv spremembe prehranjevanja na 
vse člane družine. Nenazadnje bomo v skupni 
diskusiji obdelali tudi tisto kar iz področja prehrane 
zanima prav vas. Potrudili se bomo, da boste z 
delavnice odšli motivirani in z informacijami, ki so za 
vas ključne. »Vse je strup in nič ni škodljivo, samo 
odmerek loči zdravilo od strupa.« je zapisal švicarski 
renesančni znanstvenik Paracelsus. Preveč jabolk 
ravno tako škoduje kot preveč čokolade. Stradanje 
prav tako kot prenajedanje. To potrjuje tudi stroka. 
Naša naloga je, da širimo znanje in vlivamo voljo in 
moč odločitve za boljše zdravje. 
Kotizacija: Udeležba na delavnicah je brezplačna, 
udeleženci prejmejo gradivo. 
Prijave: po e-pošti na naslov predel-prijave@upr.si, 
pri čemer navedite vaš ime in priimek, podjetje iz 
katerega prihajate ter datum in lokacijo delavnice na 
katero se prijavljate ali na OOZ Idrija, tel. (05) 37 34 
750 ali e-naslov: ivica.podgornik@ozs.si 

ZAKONODAJA 
 

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA 

SOCIALNO VARNOST TUDI ZA 

POPOLDANCE 
 

Od januarja 2018 dalje bodo obračun prispevkov 
dolžni oddajati tudi popoldanci 

Ministrstvo za finance je konec julija objavilo predlog 
Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za 
socialno varnost, s katerim se razširja obseg 
zavezancev, ki morajo oddajati obračun. Po trenutno 
veljavnem pravilniku so obrazec oddajali naslednji 
zavezanci: 

 zasebniki (samostojni podjetniki) ter verski 
uslužbenci 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:predel-prijave@upr.si
mailto:ivica.podgornik@ozs.si
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 družbeniki in delničarji družb ter ustanovitelji 
zavodov in zadrug, ki niso zavarovani na drugi 
podlagi 

 delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. 
členom zakona o davčnem postopku 

 zaposleni pri delodajalcih s sedežem v tujini 
Predlagan pravilnik določa, da bodo obračun za 
obvezne prispevke za socialno poleg zgoraj 
navedenih dolžni oddajati tudi naslednji zavezanci: 

 Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic (popoldanci) in v obvezno zavarovanje 
niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti  

 kmetje, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno 
socialno zavarovanje, in kmetje, ki so prostovoljno 
vstopili v obvezno socialno zavarovanje 

 Osebe, ki so prostovoljno vključene v socialno 
zavarovanje 

Pravilnik se bo uporabljal od 1.1.2018. 
 

ZAKON O SPODBUJANJU INVESTICIJ 
 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
je objavilo osnutek zakona o spodbujanju investicij, 
s katerim želi obstoječe spodbude za začetne 
investicije na državni in lokalni ravni zbrati na 
enem mestu ter uvesti nove spodbude za 
domače in tuje investitorje.  
Zakon naj bi uredil cilje, oblike spodbud, pogoje in 
merila ter postopek dodeljevanja spodbud za 
začetne investicije in za ustvarjanje novih delovnih 
mest, povezanih z začetno investicijo, poleg tega pa 
tudi druge aktivnosti spodbujanja investicij. 
 

Katere so investicijske spodbude? 
Investicijske spodbude se glede na besedilo osnutka 
zakona razlikujejo glede na vrednost investicije, 
ustvarjena delovna mesta ter dodano vrednost, 
dodeljene pa so lahko za investicijo v novo ali 
obstoječe podjetje. 
Med obstoječimi spodbudami osnutek zakona navaja 
že veljavno splošno investicijsko olajšavo iz zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb v višini 40 
odstotkov investiranega zneska pa tudi 70-odstotno 
investicijsko olajšavo in druge spodbude na 
problemskih območjih po državi. 
Investicijske spodbude, ki so predmet predlaganega 
zakona, so lahko v obliki nepovratnih sredstev, 
subvencioniranih obrestnih mer, povratnih sredstev, 
garancij, nakupa nepremičnin v lasti države in občin 
pod ocenjeno vrednostjo in v obliki zagotavljanja 
pogojev za izvedbo strateške investicije (možnost 
razlastitve nepremičnine za namen izvedbe strateške 
investicije (dopustna zgolj v primeru izkazane javne 
koristi na podlagi javnega interesa). 
 

Kateri so osnovni pogoji za dodelitev 
investicijskih spodbud? 
Investicijske spodbude se lahko dodelijo za začetne 
investicije v predelovalno dejavnost, če investitor 
ustvari najmanj 25 novih delovnih mest in vrednost 
investicije znaša najmanj en milijon evrov. 

Pri investicijah v storitveno dejavnost s področij 
razvoja programske opreme, obdelave podatkov, 
turizma in logističnih storitev so pogoji, da investitor 
ustvari najmanj 10 novih delovnih mest, vrednost 
investicije doseže najmanj 400.000 €, storitve pa se 
tržijo v najmanj treh državah. 
Pri investicijah v razvojno-raziskovalno dejavnost 
morajo te ustvariti najmanj pet novih delovnih mest, 
vrednost investicije pa se ustavi pri najmanj 
500.000€. 
Merila za dodelitev spodbude so število novih 
delovnih mest, vrednost investicije, dodana vrednost 
na zaposlenega, uveljavljenost investitorja na trgu, 
prenos tehnologije, znanja in izkušenj, dolgoročna 
vpetost investicije v regijo, stopnja tehnološke 
zahtevnosti investicije, vpliv investicije na okolje, 
prispevek investicije k prehodu Slovenije v krožno 
gospodarstvo, umeščenost na funkcionalno 
degradirano območje ter učinki investicije na skladni 
regionalni razvoj. 
 

Katere so še posebej pomembne investicije? 
Besedilo poleg teh osnovnih pogojev za dodelitev 
spodbude ločuje še med investicijami, ki bistveno 
prispevajo k razvoju slovenskega gospodarstva, in 
strateškimi investicijami. 
Kot začetne investicije, ki bistveno prispevajo k 
razvoju slovenskega gospodarstva, osnutek zakona 
navaja investicije v predelovalnem sektorju, katerih 
najnižja vrednost je 15 milijonov € in pri katerih 
investicija v stroje ter opremo predstavlja najmanj 
50% investicije, investicije v storitvenem sektorju v 
vrednosti najmanj 500.000€ in investicije v 
raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki presegajo tri 
milijone evro in pri katerih naložba v stroje ter 
opremo predstavlja najmanj 50 % vrednosti 
investicije. 
Po kriteriju ustvarjenih delovnih mest mora začetna 
investicija, ki bistveno prispeva k razvoju 
slovenskega gospodarstva najpozneje v treh letih po 
zaključku naložbe ustvariti najmanj 50 delovnih mest 
v predelovalni dejavnosti, najmanj 40 zaposlitev v 
storitveni dejavnosti in najmanj 20 delovnih mest v 
raziskovalno-razvojni dejavnosti, v vsaki dejavnosti 
pa najmanj 10 visokokvalificiranih. 
Kot strateške investicije pa osnutek zakona 
opredeljuje tiste, ki so v javnem interesu in 
prispevajo k javni koristi iz gospodarskih vidikov 
razvoja. 
V obdobju 10 let od sklenitve pogodbe morajo 
ustvariti najmanj 400 delovnih mest v predelovalni ali 
storitveni dejavnosti in najmanj 200 delovnih mest v 
raziskovalno-razvojni dejavnosti in jih ohraniti 
najmanj pet let od dneva zaposlitve. 
Zakon nato podrobneje navaja pogoje in postopke za 
zagotovitev raznih oblik investicijskih spodbud in 
posebne obravnave za izvedbo investicij na državni 
in lokalni ravni ter navaja tudi druge aktivnosti države 
za spodbujanje investicij. 
 

Vir: MGRT 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/Zakon_1_o_spodbujanju_investicij__predlog_in_obrazlozitve_22062017.doc
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ZAPOSLOVANJE TUJCEV – PREDLOG 

SPREMEMBE ZAKONA  

  
Odpravlja se možnost zaposlitve tujca za krajši 
delovni čas, se bodo pa tujci lažje zaposlovali 
znotraj podjetij v skupini 
Vlada je danes potrdila spremembe zakona o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, po 
katerih bo treba tujca  tudi napotene in sezonske 
delavce  zaposliti le še za poln delovni čas. Bo pa 
lažje zaposlovanje tujcev znotraj družbe. S to 
spremembo želi vlada vse tujce, ki se v Sloveniji 
zaposlujejo na podlagi enotnega dovoljenja za 
prebivanje in delo, izenačiti in jih na področju 
zagotavljanja zaščite in pravne varnosti postaviti v 
isti položaj. 
Da bi bolje zaščitili delavce (slovenske in tuje), ki jih 
podjetja napotujejo v tujino, pa je že sprejet novi 
zakon, ki se bo začel uporabljati prihodnje leto. 
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev bo zaostril 
pogoje za napotene delavce in podjetja, ki storitve 
opravljajo v tujini.  
Tujec bo lahko delal samo poln delavnik 
Ena ključnih novosti je ta, da boste morali tujca 
zaposliti za polni delovni čas in nič več tudi za čas 
krajši od polnega. Izjema so visokošolsko izobraženi 
in invalidi. A Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) 
in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS) sta opozorila, da odprava možnosti 
zaposlitve tujca za krajši delovni čas pomeni, da tudi 
denimo sezonski delavci ne bodo mogli več delati s 
skrajšanim delovnim časom, kar bo negativno 
vplivalo na socialni položaj tujca, hkrati pa podjetjem 
zmanjšalo možnosti zaposlovanja tujcev. 
Na ministrstvu za delo pravijo, da s tem želijo zaščititi 
pravice tujcev, na zavodu za zaposlovanje pa so 
ocenili, da to ne bo pomembneje vplivalo na 
zaposlovanje sezonskih delavcev, saj se večina 
sezonskih del opravlja na podlagi civilnopravnih 
pogodb, in ne na podlagi pogodb o zaposlitvi. Enotno 
dovoljenje zaradi opravljenega sezonskega dela se 
bo izdalo na podlagi soglasja zavoda za 
zaposlovanje, ko je predvideno opravljanje 
sezonskega dela dlje kot 90 dni. Pri sezonskem delu, 
ki je krajše od 90 dni, pa bo zavod izdal dovoljenje za 
sezonsko delo. 
Lažje zaposlovanje znotraj skupine 
Če boste želeli znotraj vaše skupine oziroma 
povezanih družb premestiti tujca, boste lahko zanj 
pridobili enotno dovoljenje. Za dovoljenje bo treba 
zaprositi pred vstopom v Slovenijo, prošnji pa priložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev, med drugim tudi 
dokazila o tem, da bo tujec premeščen znotraj iste 
korporacije ter da dejansko opravlja dela in naloge, 
zaradi katerih bo premeščen oziroma ima 
visokošolsko izobrazbo in se bo v Sloveniji 
usposabljal ob delu. 
Torej, če podjetje s sedežem v Sloveniji odpira v 
Srbiji hčerinsko družbo, bo lahko začasno v Sloveniji 
zaposlilo in usposabljalo srbske delavce, ki se bodo 

nato zaposlili v hčerinskem podjetju v Srbiji. A pozor, 
če bo zavod za zaposlovanje podvomil o premestitvi 
z namenom poklicnega razvoja ali usposabljanja, bo 
od vas lahko zahteval dodatna pojasnila: opis 
programa usposabljanja, način usposabljanja, 
področje usposabljanja ter podatke o mentorju in 
njegovih obveznostih. 
Lahko bo šlo za kratko ali dolgotrajno premestitev 
tujca v povezano družbo s sedežem v Sloveniji. Če 
bo šlo za kratkotrajno premestitev, lahko traja največ 
90 dni znotraj 180dnevnega obdobja. 
Tuji delodajalec pa bo lahko v slovensko podjetje 
premestil delavce: 

 tujca, ki bo zasedal vodstveni položaj v 
napoteni družbi; 

 tujca z vsaj poklicno izobrazbo, ki ima 
posebna znanja in poklicne izkušnje, bistvene 
na področju izvajanja registriranih dejavnosti;  

 tujca z vsaj visokošolsko izobrazbo, ki je 
premeščen zaradi poklicnega razvoja ali 
usposabljanja v poslovnih tehnikah ali 
metodah. 

Dokazovanje o poravnanih obveznostih do FURS 
tudi med postopkom 
Olajšal naj bi se tudi postopek pridobivanja soglasja 
za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo 
ali modre karte EU. Po novem bo lahko podjetje 
oddalo potrdilo finančne uprave (FURS) o 
poravnanih davčnih obveznostih do države tudi med 
postopkom, in ne zgolj na začetku kot do zdaj. Ker 
se ta podatek spreminja dnevno, na ministrstvu 
menijo, da bo lahko podjetje tako lažje izkazovalo 
plačane obveznosti. 
Manjše kršitve ne bodo onemogočile 
zaposlovanja tujcev 
Ker so delodajalci zaradi pomanjkanja ustrezne 
delovne sile pogosto imeli težave denimo pri 
zakonitem razporejanju delovnega časa svojih 
zaposlenih delavcev, posledica ob pravnomočno 
izrečeni globi za storjen prekršek pa je enoletna 
prepoved zaposlovanja tujcev, kar velja tudi v 
primerih podaljšanja zaposlitve tujcev, vlada 
predlaga, da se določene manj pomembne kršitve 
nacionalne zakonodaje izvzamejo iz sistema 
prepovedi zaposlovanja v primeru podaljšanja 
zaposlitve ali dela tujcev. 
Odprta vrata za tuje športnike 
Lažje bo tudi zaposlovanje tujih športnikov in 
športnih delavcev. Do zdaj je bilo treba pri 
zaposlovanju takšnih športnikov pridobiti oceno 
ustreznosti kakovosti športnikov in trenerjev, katerih 
zaposlitev je bila smiselna s stališča nacionalnega 
interesa, kar je presojal Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez. Po novem pa se bo njihovo 
pozitivno mnenje upoštevalo kot izpolnjen pogoj, da 
doma ni ustreznih kandidatov. 
Prav tako se pri zaposlovanju športnikov ne bo več 
preverjalo aktivno poslovanje vlagatelja, športnega 
kluba. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, obstaja vrsta 
klubov, kjer športniki nastopajo amatersko in na 
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podlagi zdajšnje ureditve nikoli ne bi izpolnjevali 
pogojev za redno zaposlitev tujih športnikov. 
Tuji delodajalci morajo s sabo nositi dokumente 
Po novem bodo morali tuji delodajalci zaradi lažjega 
nadzora napotenih delavcev v času napotitve 
delavcev v Sloveniji na kraju opravljanja storitve 
hraniti in na zahtevo inšpektorjev predložiti pogodbo 

med naročnikom in izvajalcem storitve, potrdilo o 
opravljeni prijavi začetka opravljanja storitev in 
izvode pogodb o zaposlitvi (s prevodom v 
slovenščino) za vse napotene delavce ter potrdila o 
njihovi vključenosti v socialno zavarovanje in listine s 
področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

INFORMACIJE 
 

IZZIVI  - NOVA ODDAJA NA TV ZA 

OBRT IN PODJETNIŠTVO 
 

Slovenski obrtniki in podjetniki so dobili svojo 

televizijsko oddajo.  

Na televizijske zaslone 1. septembra prihaja nova TV 
oddaja z naslovom IZZIVI – obrt in podjetništvo, ki bo 
v prvi vrsti namenjena obrtnikom in podjetnikom. Na 
sporedu bo vsak petek ob 21. uri na TV Maribor, 
ponovitvi bosta v nedeljo ob 16.30 in v torek ob 
13.20 na TV Maribor, ogledati pa si jo bo mogoče 
tudi na MMC portalu RTV Slovenija.  

  

Pobudnica in glavni partner nove televizijske oddaje 
je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Oddaja bo 
informativno-izobraževalnega formata, v kateri bodo 
predstavljene aktualne teme s področja obrti in 
podjetništva, svetovanja obrtnikom in podjetnikom, 
obvestila o izobraževalnih dogodkih, zakonodajnih 
spremembah, predstavljeni bodo primeri dobre 
prakse slovenskih obrtnikov in podjetnikov in še 
mnogo več.  
Vsebina oddaje bo zanimiva tudi za širšo javnost, ki 
jo zanima področje obrti in podjetništva. 
Vabljeni k ogledu!  
 

ENOTNA SPLETNA PLATFORMA EU 

ZA PREGLEDNOST POSLOVANJA 

PODJETIJ  

Enotna spletna platforma EU za večje zaupanje in 
boljšo preglednost poslovanja podjetij 
Investitorji in potrošniki lahko odslej pri izbiri podjetja, 
s katerim želijo sodelovati, preverijo, ali podjetje res 
obstaja, ali je zanesljivo, morda v likvidacijskem 
postopku ali pa morda izbrisano iz poslovnega 
registra v kateri izmed držav članic EU oz. 
Evropskega gospodarskega prostora. 
Z novelama Zakona o Sodnem registru ter Zakona o 
Poslovnem registru Slovenije, se v pravni red 
Republike Slovenije prenaša Direktiva o povezovanju 
evropskih poslovnih registrov, ki na notranjem trgu 
Evropske unije vzpostavlja podlago za sistem 
povezovanja poslovnih registrov držav članic EU in 

Evropskega gospodarskega prostora – t.i. sistem 
BRIS (Business Registers Interconnection System). 
Enotna spletna platforma za izmenjavo informacij o 
podjetjih v EU je pričela delovati junija 2017, 
Slovenija pa je ena izmed prvih desetih držav članic, 
ki so poskrbele za polno funkcionalnost sistema. 
Povezanost nacionalnih poslovnih registrov bo 
olajšala čezmejno trgovino ter izboljšala zaupanje in 
preglednost na enotnem trgu EU. Preko platforme bo 
mogoče brezplačno vlagati poizvedbe o družbah in 
podružnicah v drugih državah. Sistem bo zagotavljal 
ažurno izmenjavo podatkov med poslovnimi registri 
ter prek spletnega iskalnika na evropskem portalu e-
pravosodje posameznikom omogočal dostop do 
informacij o podjetjih iz nacionalnih poslovnih 
registrov, podatke in listine pa bodo zagotavljali 
poslovni registri držav članic. Osrednji pristojni organ 
za zagotavljanje in upravljanje povezovanja v sistem 
BRIS v Sloveniji predstavlja Agencija RS za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
Pristojnosti AJPES v zvezi s sistemom BRIS določa 
že prej omenjena novela Zakona o Poslovnem 
registru Slovenije. 
Platforma (povezava na Enotna spletna platforma za 
izmenjavo informacij o podjetjih v EU) predstavlja 
zanesljiv vir informacij ter posledično zagotavlja tako 
pravno varnost, potrebno za varstvo interesov tretjih 
oseb, kot tudi preglednost delovanja gospodarskih 
subjektov in s tem dobro delovanje trga. Sistem 
BRIS pa bo v pomoč tudi organom pregona. 
 

Vir: MP 

eDavki - NADGRADNJA VARNOSTNIH 

ELEMENTOV  

Portal eDavki za zagotavljanje varne komunikacije 
med brskalnikom zavezanca in strežniki eDavki 
uporablja protokol SSL (Secure Sockets Layer). Za 
zagotavljanje višjega nivoja varnosti bo Finančna 
uprava 01.09.2017  implementirala kriptografski 
protokol TLS (Transport Layer Security) 1.2.   
Protokol TLS 1.2 omogoča višji nivo varnosti 
medmrežne komunikacije in je njegova uvedba nujna 
za doseganje visokega nivoja varnosti elektronskega 
poslovanja zavezancev s FURS. 
Za večino zavezancev nadgradnja na protokol TLS 
1.2 ne bo imela vpliva pri dostopu do portala eDavki. 
Problemi bodo nastali pri zavezancih, ki uporabljajo 
stare operacijske sisteme (Windows XP ali starejši) 
ali stare verzije brskalnikov , ki ne podpirajo TLS1.2, 
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saj bo le-tem onemogočen dostop do portala eDavki. 
Posledično pozivamo vse tiste zavezance, ki imajo 
ali zastareli operacijski sistem ali stare verzije 
brskalnikov, da izvedete ustrezne nadgradnje 
programske opreme, da boste po 31.8.2017 lahko 
nemoteno vstopali v portal eDavki.  

Zavezancem, ki bodo kljub zgornjim priporočilom 
uporabljali operacijski sistem Windows XP 
predlagamo, da za delo v sistemu eDavki uporabljajo 
brskalnik Firefox (verzijo 52 ESR). 
Vir: FURS 

  

RAZPISI – SPODBUDE - OLAJŠAVE 
 

SOFINANCIRANJE KADROVSKIH 

ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM  
 

Posoški razvojni center je objavil Javni razpis 
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij 
delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme 
Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2016/2017. 
Delodajalec, ki se želi vključiti v regijsko štipendijsko 
shemo Goriške regije, mora predložiti v celoti 
izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano 
in žigosano prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila. 
Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega 
/študijskega leta 2016/2017 do zaključka trenutnega 
izobraževalnega programa posameznega štipendista 
oz. najkasneje do 31.10.2022. Do sofinanciranja so 
torej upravičeni stroški, nastali od 1. 9. 2016 do 
najkasneje 31. 10. 2022. 
Delodajalec lahko uveljavlja sofinanciranje za že 
izplačane kadrovske štipendije, če je bila pogodba o 
štipendiranju sklenjena s štipendistom med tekočim 
šolskim ali študijskim letom z veljavnostjo od začetka 
šolskega ali študijskega leta, pod pogojem, da 
zneske kadrovskih štipendij, ki so že zapadli ob 
podpisu pogodbe o štipendiranju, izplača najkasneje 
v 30 dneh od sklenitve pogodbe o štipendiranju ne 
glede na datum podpisa pogodbe o sofinanciranju 
projekta. 
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 
znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske 
štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne 
plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija 
ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1. 
Kadrovska štipendija se lahko dodeli istočasno z 
vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne 
poklice oziroma drugo kadrovsko štipendijo. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem 
naslovu: http://www.prc.si/razpisi/razpis-za-izbor-
projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij 
Prijavo pošljite na naslov: Posoški razvojni center, 
Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin 
Informacije: e-naslov: martina.smolnikar@prc.si ali 
na tel. (05) 38-41-884 
Rok prijave:  do vključno 30. 9. 2017. 
 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE 

POKLICE 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije je objavil Javni razpis za 

dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko 
leto 2017/2018. 
Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. 
letnikov,  ki so prvič vpisani v programe srednjega 
poklicnega izobraževanja in se izobražujejo za 
deficitarne poklice.  
Informacije, povezane s štipendijo za deficitarne 
poklice: 

 podeljenih bo 1000 štipendij v višini 100 € 
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. 

Dijaki lahko oddajo vlogo na sklad od 15. junija do 
vključno 20. septembra 2017.  Čas oddaje vloge ni 

odločilen za pridobitev štipendije.   
Informacije: spletna stran 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/ 

 

RAZPIS Zaposli.me  

Zavod za zaposlovanje je avgusta objavil razpis 
Zaposli.me 2017/2019. Delodajalci za zaposlitev 
brezposelne osebe prejmejo subvencijo od 5.000 do 
7.000 €. 
Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni 
delovni čas oz. invalide za krajši delovni čas za 
najmanj 12 mesecev neprekinjeno. 
Subvencijo prejme delodajalec za zaposlitev 
brezposelnih oseb, ki izpolnjujejo vsaj enega od 
naslednjih kriterijev: 

 so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 
mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev 
prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ 
osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev 
prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v 
programe socialne vključenosti in aktivacije znova 
postali dejavni na trgu dela (trenutno se ti 
programi še ne izvajajo). 
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Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki 
so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih 
izpolnjuje kandidat za zaposlitev: 5.000 € (en kriterij), 
6.000 € (dva kriterija), 7.000 € (trije kriteriji). 
Razpis je objavljen na  spletni strani 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/raz
pisi/zaposli-me-2017-2019 

Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do 31. 7. 2019. 
Informacije: Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni 
telefon) in e-naslov: kontaktni.center@ess.gov.si,  
Centralna služba, e-naslov: zaposlime@ess.gov.si. 
 

RAZPIS USPOSABLJANJE NA 

DELOVNEM MESTU  

Zavod za zaposlovanje je sredi julija objavil javno 
povabilo za Usposabljanje na delovnem mestu. 
Brezposelni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, 
delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno 
delo.  
Usposabljanje traja: 

 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj 
zahtevna delovna mesta) ali 

 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna 
mesta). 

V usposabljanje se lahko vključijo brezposelni, ki so: 

 starejši od 50 let in najmanj 3 mesece prijavljeni 
med brezposelnimi 

 dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev 
prijavljeni med brezposelnimi  

 stari 30 let in več, z največ končano ali 
nedokončano osnovno šolo, ki so najmanj 3 
mesece prijavljeni med brezposelnimi  

 posamezniki, ki se vključujejo na trg dela po 
zaključenem programu socialne aktivacije.  

Delodajalcem zavod povrne upravičene stroške za 
izvedeno usposabljanje. Za dvomesečno delodajalec 
prejme 370€ za udeleženca, za trimesečno 
usposabljanje pa 493€ za udeleženca.  
Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez 
delovnega razmerja, pod vodstvom mentorja, ki ga 
zagotovi delodajalec. Usposabljanje traja praviloma 
polni delovni čas, največ 5 dni na teden (ne sme 
potekati ob nedeljah in praznikih). Brezposelni, ki se 
usposabljajo prejmejo dodatek za prevoz in dodatek 
za aktivnost.  Pred začetkom usposabljanja morajo 
opraviti zdravniški pregled. Delodajalec jih mora za 
vsak mesec usposabljanja zavarovati za invalidnost 
in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
morebitna druga obvezna zavarovanja v skladu z 
zakonodajo.  
Povabilo je v celoti objavljeno na  spletni strani 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/raz
pisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-2017-2018 

Ponudbo delodajalci oddajo osebno ali po pošti na 
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova 
Gorica, Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova 
Gorica.  
Rok za oddajo ponudbe: 30. 11. 2018 oz. do 
razdelitve razpoložljivih sredstev. 

Informacije:  Dragomila Šeško, e-naslov 
dragomila.sesko@ess.gov.si 

Kontaktni center, brezplačni telefon 080 20 
55, elektronski naslov: kontaktni.center@ess.gov.si, 

 

RAZPIS DELOVNI PREIZKUS 2017-

2018  

Zavod za zaposlovanje je julija objavil javno povabilo 
Delovni preizkus 2017/2018, na osnovi katerega 
delodajalci lahko brezposelne, prijavljene na Zavodu, 
preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem 
mestu, še preden se odločite za njihovo zaposlitev. V 
delovni preizkus se lahko vključijo prijavljeni med 
brezposelnimi, ne glede na njihovo starost in trajanje 
brezposelnosti. Zavod povrne upravičene stroške 
delovnega preizkusa, udeležencem pa izplača 
dodatek za aktivnost in za prevoz. 
Program traja od najmanj 100 ur do največ 1 
meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja 
vključitev več kot 1 mesec. 
Povračilo upravičenih stroškov uveljavljate v skladu s 
sklenjeno pogodbo o izvedbi delovnega preizkusa. 
Za izvedeni delovni preizkus delodajalcem Zavod 
povrne naslednje upravičene stroške: 

 206 € za udeleženca ali 

 dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški 
pregled udeleženca ( v primeru da se delovni 
preizkus predčasno prekine ali zaradi negativne 
ocene predhodnega zdravniškega pregleda ) 

Udeleženci delovnega preizkusa prejmejo dodatek 
za prevoz (0,13€ za vsak kilometer razdalje od kraja 
bivanja do kraja delovnega preizkusa) in dodatek za 
aktivnost (3€, prejemniki denarnega nadomestila pa 
1,50 € za vsako uro dejanske udeležbe v delovnem 
preizkusu). 
Ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa se odda 
osebno v glavni pisarni ali po pošti, na naslov Zavod 
RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica, 
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica 
Povabilo je v celoti objavljeno na  spletni strani 
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbud
e/usposabljanje/delovni-preizkus 
Javno povabilo je odprto najdlje do 31.7.2018 
oziroma do razdelitve razpoložljivih sredstev. 
Informacije: pisarna za delodajalce na območni 
službi Nova Gorica: tel. 05 33 50 234 ( 235), 05 33 
50 206. 
 

SPODBUDE ZA TRAJNO 

ZAPOSLOVANJE MLADIH  

Zavod za zaposlovanje ima objavljeno povabilo 
Trajno zaposlovanje mladih za pridobitev spodbud 
za zaposlovanja mladih za nedoločen čas  
Ciljna skupina so brezposelne osebe, stare do 
vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb.  
Pri vključevanju (ob upoštevanju poklica, izobrazbe, 
delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov), 
bodo prednost imele osebe, ki:  
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 v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben 
program aktivne politike zaposlovanja,  

 se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi 
ovirami,  

 so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih 
oseb pri Zavodu.  

Višina subvencije znaša 5.000 € za zaposlitev za 40 
ur na teden za nedoločen čas, ki se izplača v dveh 
enakih delih:  
- polovica takoj po zaposlitvi  
- polovica po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.  
Za osebe, ki se zaposlijo za polni delovni čas, krajši 
od 40-urnega, vendar ne krajši od 36 ur, ter za 
invalide z ustrezno odločbo o invalidnosti o krajšem 
delovnem času se izračuna sorazmerni del 
subvencije glede na dejanski tedenski delovni čas.  
Ponudbo se odda le v elektronski obliki na  Portalu 
za delodajalce https://www.ess.gov.si/delodajalci. 
Informacije v zvezi z oddajo ePonudbe: Kontaktni 
center ZRSZ 080 20 55.  
Javno povabilo je odprto do 31. 7. 2019 oziroma 
razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno 
regijo ali koledarsko leto.  
 

SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE 

STAREJŠIH  

Ministrstvo za delo je pripravilo nov program Aktivni 
do upokojitve, katerega namen bo spodbujanje 
delodajalcev k trajnejšemu zaposlovanju starejših za 
nedoločen čas oz. do izpolnitve pogojev za 
predčasno ali starostno upokojitev. Ciljna skupina 
bodo osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj 1 mesec 
prijavljene v evidenci brezposelnih (prednost bodo 
imeli prejemniki denarnega nadomestila in socialne 
pomoči). Subvencija v višini 13.000 €, in sicer v dveh 
delih: 10.000 € po 24 mesecih in 3.000 € če bo 
zaposlitve po 24 mesecih ohranjena še 6 mesecev. 
Spodbuda je na voljo od začetka septembra 2017. 
 

OLAJŠAVE ZA  ZAPOSLOVANJE 
 

1. VRAČILO PRISPEVKOV DELODAJALCA ZA 
PRVO ZAPOSLITEV 

Delodajalec, ki ponudi prvo zaposlitev za nedoločen 
čas osebi mlajši od 26 let ali materi, ki skrbi za otroka 
do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev 
uveljavi povračilo prispevkov delodajalca. 
Oseba mora ostati zaposlena najmanj 2 leti 
neprekinjeno. 
Delodajalec prejme delno vračilo plačanih prispevkov 
delodajalca in sicer:  
 50 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje za prvo leto zaposlitve  
 30 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje za drugo leto zaposlitve. 
Če mladi, za katere delodajalec uveljavlja vračilo 
prispevkov, dopolnijo 26 let starosti pred iztekom 

dveletnega obdobja zaposlitve, se povrne 

sorazmerni del prispevkov, torej za obdobje od 
sklenjene zaposlitve do dopolnjenega 26. leta 
starosti. 
Prav tako se povrne sorazmerni del prispevkov za 
matere, katerih otrok dopolni 3 leta starosti pred 
iztekom dveletnega obdobja zaposlitve, torej za 
obdobje od sklenjene zaposlitve z materjo do 
otrokovega dopolnjenega 3. leta starosti.  
Delodajalec, ki zaposli tako osebo, uveljavlja vračilo 

prispevkov na podlagi vloge, ki jo predloži Zavodu za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

(ZPIZ-u). Vlogo z potrebnimi izjavami in dokazili se 

predloži za nazaj, najpozneje v 3 mesecih po izteku 

drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za 

nedoločen čas. 

Vloga je objavljena na spletni strani ZPIZ-a.  
Vračilo prispevkov je v pristojnosti Finančne uprave 
RS (FURS-a) in mora biti izplačano v 30-ih dneh po 
pravnomočnosti odločbe.  
 

2. OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV 
DELODAJALCA ZA STAREJŠE 2016 

Delodajalec, ki zaposli osebo, starejšo od 55 let, ki je 
najmanj 6 mesecev prijavljena med brezposelnimi, 
lahko za prvih 24 mesecev njihove zaposlitve 
uveljavljate oprostitev plačila prispevkov delodajalca. 
Velja za pogodbe o zaposlitvi, sklenjene do 31. 12. 
2017. 
Pogodba o zaposlitvi je lahko sklenjena za določen 
ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve 
časovno ni opredeljeno. Sklenete lahko več 
zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, 
vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja 
v celotnem obdobju. Oprostitev plačila se nanaša na 
prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in 
zavarovanje za brezposelnost). To znaša 16,10 % 
od osnove za prispevke pri zaposlitvi za nedoločen 
čas oziroma 16,34 % od osnove za prispevke pri 
zaposlitvi za določen čas (pri slednji se obračunava 
petkratnik prispevkov za zavarovanje za 
brezposelnost). 

 Oprostitev plačila prispevkov lahko uveljavlja 

delodajalec, ki: 

 v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o 
zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi  

 ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
ali zaposlenim niste odpovedali pogodbe o 
zaposlitvi iz poslovnih razlogov, ni imel 
blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 
zaporednih dni ali več 

 je redno izplačeval plače in prispevke za socialno 
varnost zaposlenih. 

Oprostitev plačila prispevkov delodajalec uveljavlja 
pri Finančni upravi RS (FURS-u).  
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www.ess.gov.si/delodajalci
http://www.zpiz.si/cms/?ids=content&inf=28


Pripravila: Ivica Podgornik Vogrič  E-mail: ivica.podgornik@ozs.si                                                 9 

 

3. DAVČNA OLAJŠAVA ZA ZAPOSLOVANJE 
BREZPOSELNIH 

Delodajalec, ki zaposli brezposelne, mlajše od 26 let 
ali starejše od 55 let, ki so bili pri nas najmanj pol leta 
prijavljeni med brezposelnimi, lahko uveljavljate 
olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.  
Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavlja 
delodajalec, ki na novo in za nedoločen čas zaposli 
brezposelne osebe.  
Davčna olajšava po Zakonu o davku od dohodkov 
pravnih oseb za prvih 24 mesecev zaposlitve se 
uveljavlja kot znižanje davčne osnove v višini 45 % 
plače zaposlene osebe, vendar največ v višini 
davčne osnove. 
Davčna olajšava po Zakonu o dohodnini za prvih 24 
mesecev zaposlitve se uveljavlja kot  znižanje 
davčne osnove v višini 45 % izplačane plače 
zaposlene osebe (I. bruto). 
Davčno olajšavo se lahko uveljavlja le, če 
delodajalec poveča skupno število zaposlenih v 
davčnem letu oziroma davčnem obdobju, v katerem 
na novo zaposlite brezposelno osebo, za katero 
uveljavljate olajšavo. 

4. DAVČNE OLAJŠAVE ZA ZAPOSLOVANJE 
INVALIDOV 

Delodajalec, ki zaposli invalida s statusom invalida, s 
100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo, zanje 
lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše 
davčne osnove. 
Davčno olajšavo delodajalec lahko uveljavlja za 
zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih 
skupin: 

 imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
(ZZRZI).Olajšava za zaposlitev osebe s statusom 
invalida po ZZRZI je v obliki  znižanja davčne 
osnove v višini 50 % plače oz. izplačane plače 
zaposlene osebe ali znižanje davčne osnove v 
višini 70 % plače oz. izplačane plače zaposlene 
osebe (zaposlitev invalidov nad  predpisano kvoto 
in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu. 

 imajo 100-odstotno telesno okvaro. Olajšava za 
zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro je 
v obliki  znižanja davčne osnove v višini 70 % 
plače oz.  izplačane plače zaposlene osebe 

 so gluhe osebe. Olajšava za zaposlitev gluhe 
osebe je v obliki  znižanje davčne osnove v višini 
70 % plače oz.  izplačane plače zaposlene osebe 

 

IZOBRAŽEVANJE 
 

MOJSTRSKI IZPIT 
 

Rok za oddajo vlog je 26. september 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vabi k vpisu 
na mojstrski izpit za enega od 52 mojstrskih nazivov. 
Drugi pristopni rok v letu 2017 je 3. oktober  (rok za 
oddajo popolnih vlog je do 26. septembra 2017). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita 

V skladu z določili Obrtnega zakona ima pravico do 
opravljanje mojstrskega izpita, kdor: 

 je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj 
tri leta izkušenj na področju, na katerem želi 
opravljati mojstrski izpit, 

 je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj 
dve leti izkušenj na področju, na katerem želi 
opravljati mojstrski izpit, 

 ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno 
leto izkušenj na področju, na katerem želi 
opravljati mojstrski izpit.   

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno 
razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa 
je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca 
oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno 
obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki 
jih je kandidat pri njem opravljal. 
Prijava:  kandidati prijavnico dobijo na OOZ Idrija, 

OZS ali na spletni strani  

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEe

valnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx 

Prijavnina: Kandidat ob vložitvi prijave na razpis za 
opravljanje mojstrskega izpita poravna prijavnino, ki 
znaša 381,30 €. Cenik mojstrskega izpita je za vsak 
naziv objavljen na spletni strani OZS  ter na vseh 
območnih obrtno-podjetniških zbornicah.  
Pristopni rok: Drugi pristopni rok na 19. razpisu za 
mojstrske izpite: 03. oktober 2017 (rok za oddajo 
popolnih vlog je do 26. septembra 2017). 
Informacije:  Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Suzana Kljun, tel. (01) 58 30 574, e-naslov: 
suzana.kljun@ozs.si 
 

BREZPLAČNI SEMINARJI ZA 

MENTORJE 
 

Brezplačni pedagoško-andragoški seminar v 

septembru   

Seminarji so namenjeni usposabljanju mentorjev v 
podjetjih oziroma v obratovalnicah za izvajanje 
mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEevalnicenter/Mojstrskiizpiti/Razpis.aspx
mailto:suzana.kljun@ozs.si
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strokovnih šol  in študentom višjih strokovnih šol in 
mojstrskim kandidatom kot pomoč pri opravljanju 
četrtega dela mojstrskega izpita. Pedagoško 
andragoška usposobljenost mentorjev   je potrebna 
tudi za verifikacijo učnega mesta. 
Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s 
samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob 
svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne 
informacije, znanja in napotke za uspešen prenos 
znanj in veščin na mlade.  
Pogoj za vključitev v program je: 

 za mentorje praktičnega usposabljanja z delom 
(mentor dijakom) najmanj končana srednja poklicna 
(3 letna) ali srednja strokovna šola (4 letna) 

 za mentorje praktičnega izobraževanja (mentor 
študentom) najmanj končana višja šola. 
Termin in kraj seminarjev: 

1. OZS  je letos izvedla že več seminarjev na 
različnih lokacijah po Sloveniji, v septembru pa 
bo seminar še OZS Ljubljana, 4.,5., in 11. 
september 2017 na OZS, Celovška 71, 
Ljubljana. Prijavnice so objavljene na spletni 
strani 
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Usposabljanj
ementorjev20172021.aspx. 
Informacije: OZS, Suzana Kljun: tel. 01 583 

0574 , e-pošta: suzana.kljun@ozs.si 

2. Šolski center Nova Gorica – MIC, 19., 20. in 26. 
september 2017, Cankarjeva 8a. Prijave: Šolski 
center Nova Gorica, MIC, Cankarjeva 10, 5000 
Nova Gorica, tel.: (05) 620 57 15, e-pošta: 
mic@scng.si 

 

USPOSABLJANJE ZA SERVISERJE 

HLADILNIH NAPRAV 

Minimalna usposobljenost izvajalcev servisiranja 
opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne 
črpalke.  
Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov (Ur.l.št. 60/16) določa pogoje za 
minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja 
preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in 
uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, 
izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi 
ter fluoriranih toplogrednih plinov.   
Usposabljanje je namenjeno osebam (serviserjem), 
ki se ukvarjajo z dejavnostjo namestitve in 

vzdrževanja ali servisiranja naprav (hladilna in 
klimatizacijska oprema, toplotne črpalke), ki 
vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali 
ozonu škodljive snovi, preverjanja uhajanja plinov 
(snovi) in njihovega zajemanja. 
Pogoji za opravljanje izpita za serviserje opreme, ki 
vsebuje ozonu škodljive snovi ali določene fluorirane 
toplogredne pline:  
 Starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj 

na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe 

 končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. 
stopnja) tehnične smeri in 9 mesecev delovnih 
izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme , se 
servisiranje katere se usposablja, 

 ali druga končana srednja poklicna izobrazba (IV. 
stopnja) in eno leto delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se 
usposablja, 

 ali najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri 
in eno leto delovnih izkušenj na področju 
vzdrževalnih del opreme, za servisiranje katere se 
usposablja. 

Kotizacija: za 3 dnevno usposabljanje: 420,90 € za 
člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti 
delodajalec, za vse ostale kandidate 506,30 €  (DDV 
vključen). 
Cena izpita:255 € (DDV oproščen) 
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju in plačilo 
izpita predhodno nakažite na OZS, Celovška cesta 
71, Ljubljana, račun št.:SI56 02013-0253606416 
(NLB), sklic 00 200035.  
Termin usposabljanja: 8. in 9. 9. 2017 Teoretično 
usposabljanje na Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, Celovška 71,  1000 Ljubljana) 15. 9. 2017 
Praktično usposabljanje v prostorih Termotehnike 
d.o.o., Orla vas 27, 3314 Braslovče) 
Izpitni roki: 15. 9. 2017 (teoretični del) 22. oz. 23. 9. 
2017 (praktični del) 
Program usposabljanja, izpitni katalog, prijavnica za 
usposabljanje in za izpit je objavljena na spletni 
strani 
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Izobra%C5%BEe
valnicenter/Strokovniseminarjiindelavnice/Usposablja
njeserviserjevhladilnihnaprav.aspx 
Informacije: OZS, Mojca Poje, tel. (01) 583 05 20, 
e-naslov: mojca.poje@ozs.si 
 

POSLOVNE PRILOŽNOSTI 
 

50.MOS – PREDSTAVITEV OZS 

Slavnostno odprtje 50. MOS bo v torek, 12. 9. 2017, 
ob 10.uri,  v Modri dvorani Celjskega sejmišča. 
Predstavitev obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema Slovenije bo v dvorani L1. V času sejma 
bodo potekali številni obsejemski dogodki in 
podelitev tradicionalnih zborničnih sejemskih priznanj 
(Cehi). 
1. Predstavitev strokovnih sekcij OZS in članov  

Na MOS se bodo predstavile naslednje sekcije: 
Sekcija elektronikov in mehatronikov skupaj z 
Odborom za znanost in tehnologijo OZS (dvorana 
L1), Sekcija gradbincev (dvorana L1), Sekcija 
kovinarjev (dvorana C1), Sekcija plastičarjev 
(dvorana C1),k Sekcija za domačo in umetnostno 
obrt pri OZS (predstavitev v »Hiši obrti« v atriju) 

2. Predstavitev območnih obrtno-podjetniških 
zbornic in članov 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.ozs.si/Ozbornici/Projekti/Usposabljanjementorjev20172021.aspx
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mailto:suzana.kljun@ozs.si
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3. Ulica Obrti – predstavitev obrtnih poklicev 
Letošnja predstavitev Ulice obrti bo že četrta po 
vrsti, na kateri bodo na atraktiven način 
predstavljeni obrtni poklici.  Predstavljeni bodo 
naslednji obrtni poklici: pečar, polagalec keramični 
oblog, kamnosek, tesar, avtoserviser, 
avtokaroserist, pek, slaščičar, gastronomske in 
hotelske storitve, mizar, oblikovalec kovin, 
orodjar. V okviru Ulice obrti bo potekala tudi 
razstava domače in umetnostne obrti, kjer bodo 
predstavljeni stari obrtni poklici. 

4. Predstavitev domačih in tujih partnerjev OZS 
V okviru OZS predstavitve v dvorani L1 se bodo 
predstavili domači partnerji OZS (Finančna 
uprava Republike Slovenije, SID – Prva kreditna 
zavarovalnica d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov) 
in tuji partnerji (Slovensko deželno gospodarsko 
združenje Trst in Slovenska gospodarska zveza iz 
Celovca ter Obrtna zbornica Tuzle iz Bosne in 
Hercegovine). 

5. Obsejemski program 
OZS bo tudi letos izvedel veliko zanimivih 
strokovnih dogodkov v času MOS: izobraževalni 
dogodki, mednarodno poslovno srečanje, okrogla 
miza »Zavezništvo za mlade«, individualno 
tehnično svetovanje in predstavitev e-platforme za 
izvajanje notranje kontrole in CE označevanja, 
individualni sestanki z institucijami, ki spodbujajo 
znanost, razvoj, tehnologijo in inovacije.   

6. Sejemska priznanja OZS – Cehi 2017 
OZS bo najuspešnejšim razstavljavcem podelila 
zlati, srebrni in bronasti ceh. Slavnostna podelitev 
najvišjih zborničnih sejemskih priznanj, bo 
potekala v osrednjem prireditvenem atriju v petek, 
15. 9. 2017. 

Celoten program dogodkov je objavljen na spletni 
strani OZS  
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sej
mi/MednarodnisejemobrtiinpodjetnostiMOS.aspx 
 
 

POSLOVNO SREČANJE NA MOS 2017 

Obrtno-podjetniška zbornica v času MOS 2017, 
Mednarodnega obrtnega sejam ( Celje 12.-
17.9.2017) v sodelovanju z Advantage Austria 
Ljubljana ter Evropsko podjetniško mrežo EEN, 
organizira  mednarodno poslovno srečanje, ki bo  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, 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. 
 

 

 

SMART OPTOMETRY MED 

PODJETNIMI TALENTI 2017 NA 

50.MOS 
 

Idrijski start-up Smart Optometry, ki razvija 
programske rešitve za preglede in terapije vida, 
je bil izbran med 10 zmagovalcev Podjetnih 
talentov, ki se bodo predstavljali na letošnjem 50. 
Mednarodnem obrtnem in podjetniškem sejmu v 
Celju.  
Gre za natečaj, s katerim želijo organizatorji 
predstaviti najbolj podjetne podjetniške ideje in 
projekte, ki imajo globalni potencial in rešujejo nek 
konkreten problem. Mlada idrijska ekipa je komisijo 
prepričala z inovativno rešitvijo na področju terapije 
otrok z lenim očesom (ambliopijo), ki jo bodo 
premierno predstavili prav na 50. MOS-u. Gre za 
terapevtsko programsko opremo AmblyoPlay za 
tablice in računalnike, ki je namenjena otrokom med 
4. in 14. letom starosti, ki trpijo za lenim očesom, kar 
je pojav, ki se pojavi pri do 5% populacije. Terapija je 
zasnovana skozi igro, tako da je otrokom zanimiva, 
hkrati pa se preko igre izvaja stimulacija lenega 
očesa ter spodbuja koordinirano uporabo obeh očes, 
kar je ključno za razvoj globinske percepcije in 
binokularnega vida.  
Sejem, ki bo potekal med 12. in 17. septembrom na 
celjskem razstavišču, je mednarodni sejem, ki ga 
vsako leto obišče več kot 120.000 obiskovalcev. 
Ekipa podjetja bo na prizorišču vse dni sejma in vabi 
vse, da se oglasijo na njihovi stojnici! 
 

SREČANJE PREVOZNIŠKIH 

DRUŽINSKIH PODJETIJ 

 
Strokovno in družabno srečanju prevozniških 
družinskih podjetij 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in 
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) sta 
reprezentativna predstavnika, ki zastopata tudi 
interese slovenskih cestnih prevoznikov in se  tudi 
želita približati načelu »članstvo za vse življenje«, ki 
ga ima večina družinskih podjetij. 
Obe zbornici, ki v zadnjih letih tesno sodelujeta pri 
aktivnostih za izboljšanje položaja cestnih 
prevoznikov, pod pokroviteljstvom Ministrstva za 
infrastrukturo organizirata strokovno in družabno 
srečanju prevozniških družinskih podjetij v 
 

soboto 30. septembra 2017 od 14. ure dalje na 
parkirnem mestu Mladinske ulice 89 v Ljubljani 

(avtocesta A2, izvoz št. 16 - Brdo) 
 

Program: 

 strokovno predavanje o prenosu lastništva na 
mlajše generacije (pravni, finančni in davčni vidiki 
prenosa ter primeri dobrih praks) 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sejmi/MednarodnisejemobrtiinpodjetnostiMOS.aspx
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Internacionalizacija/Sejmi/MednarodnisejemobrtiinpodjetnostiMOS.aspx
https://www.b2match.eu/slovenia2017
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 predstavitev prihodnosti digitalizacije v transportni 
dejavnosti 

 predstavitev elektronskega cestninjenja v Sloveniji 
od 2018 

Na srečanju bo poskrbljeno za hrano in pijačo, za 
zabavo bodo poskrbeli Modrijani. Medijsko bo 
prireditev pokrival Radio 1, preko katerega bo na dan 
prireditve tudi oddajanje v živo. 
Prijave: do 20.9.2017 na spletni strani    
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Sr
e%C4%8Danje-prevoznikov-3092017 
Na srečanje, ki ga organizirata Sekcija za promet pri 
OZS in Združenje za promet pri GZS  so vabljeni vsi 
družinski člani transportnih podjetij.  
 

MEDNARODNO POSLOVNO 

SREČANJE 

 
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, ki bo v  
 

sredo, 4. oktobra 2017 v prostorih avstrijske 
gospodarske zbornice na Dunaju. 

 

Prijave: 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. 

 

SEKCIJE 
 
 

GOSTINCI 
 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o 
obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti  
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu 
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 
(Ur.l.35/2017 z dne 7.7.2017) določa minimalne 
tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne 
prostore, opremo in naprave v posameznih vrstah 
gostinskih obratov, pri  sobodajalcih in na kmetijah, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost ( turistična 
kmetija), pogoje glede zunanjih površin gostinskih 
obratov in pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti 
zunaj gostinskih obratov (minimalni tehnični pogoji za 
opravljanje gostinske dejavnosti) ter pogoje glede 
obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v 
posameznih vrstah gostinskih obratov, pri 
sobodajalcih in na turističnih kmetijah. 
 
 

PREVOZNIKI 
 

Avstrija – nov obrazec za najavo sprememb 
napotitve pri prevozu blaga in potnikov 
 

Na spletni strani centralne koordinacijske točke (ZKO 
- Zentrale Koordinationsstelle des 
Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle 
illegaler Beschäftigung) je objavljen nov obrazec za 
najavo sprememb napotitve pri opravljanju prevoznih 
storitev (ZKO3TransAE-M Änderungsmeldung 
gemäß § 19 Abs. 7 LSD-BG). 
S pomočjo obrazca ZKO3TransAE-M lahko opravite 

prijavo spremembe v skladu s 7. odst. 19. čl. Zakona 

o preprečevanju plačnega in socialnega dumpinga 

(LSD-BG): 

1. Naknadna prijava mobilnih delavcev (N) 
2. Naknadna prijava vozil in njihovih registrskih 

oznak (NKFZ)  
3. Popravek podatkov za prijavljene delavce (BD) 
4. Popravek podatkov za prijavljena vozila in 

registrske oznake (BDKFZ)  
5. Popravek podatka o pooblaščeni osebi 

delodajalca za zastopanje navzven (BV)  
6. Popravek podatka o kontaktni osebi v skladu s 23. 

čl. LSD-BG (BA) 
Povezavi na transportna obrazca: 

ZKO3Trans – napotitev 
ZKO3TransAE-M – najava spremembe (vozniki, 
vozila, kontaktna oseba, zastopanje)  

 
 

Strokovna ekskurzija  - ogled tovarne DAF na 
Nizozemskem 

Sekcija za promet pri OOZ Nova Gorica organizira 
oktobra tridnevno ekskurzijo, ogled tovarne DAF na 
Nizozemskem. 
Termin: 3. ali 10. oktobra 2017 (termin še ni potrjen) 
Predviden program: 
1. dan: let iz Trevisa ob 9.30; prihod v Eindhoven, 
namestitev v hotelu, ogled mestnih znamenitosti 
2. dan: ogled proizvodnje vozil in tovarne, avtobusni 
prevoz v Amsterdam, namestitev v hotel.   
3. dan: ogledi Amsterdama in okolice, ob 21.30 let v 
Benetke. 
Prijave: 8. septembra 2017 zaradi zagotovitve 
rezervacij cenovno ugodnejših letalskih kart  preko 
spletnega obrazca, na spletni strani http://www.ooz-
novagorica.si/dogodki/strokovna-ekskurzija-clanov-
sekcije-za-promet  ali na tel. OOZ Nova Gorica (05) 
330 66 00. 
 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Sre%C4%8Danje-prevoznikov-3092017
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/Sre%C4%8Danje-prevoznikov-3092017
https://www.b2match.eu/food2017
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=sl
https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=sl
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/strokovna-ekskurzija-clanov-sekcije-za-promet
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/strokovna-ekskurzija-clanov-sekcije-za-promet
http://www.ooz-novagorica.si/dogodki/strokovna-ekskurzija-clanov-sekcije-za-promet
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ŽIVILCI 
 

Strokovna ekskurzija 
Sekcija živilskih dejavnosti pri OZS organizira 
tridnevno strokovno ekskurzijo, ogled podjetja 
Kontinua in Prage.  
Termin: četrtek 12.10. do sobote 14.10.2017 
Program:  
1. dan: Celje - Ljubljana – Kranj - Jesenice – Praga: 

Sprehod po starem delu Prage, večerja na ladjici, 
nočitev.  

2. dan: Ogled podjetje Kontinua ( proizvodnja kislih 
test, izboljševalcev za pekarstvo ter mešanic in 
koncentratov),  ogled moderne pekarne Zeleno 
Polje in ogled hokejske tekme, zvečer obisk 
pivnice.   

3. dan Praga – Jesenice – Jesenice – Kranj – 
Ljubljana – Celje:  ogled grajskega kompleksa 

Hradčani, predvideni prihod v Slovenijo v zgodnjih 
večernih urah.  

Prijave: do ponedeljka, 12. septembra 2017 na e-
naslov iris.brkovic@ozs.si ali po faxu: 01 50 54 373  
ali na naslov Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, 
Sekcija živilskih dejavnosti, Celovška 71, 1000 
Ljubljana 
Kotizacija:  250 € je potrebno poravnati po potrditvi 
prijave pred odhodom, vključuje pa hotelsko-
gostinske storitve, del stroškov prevoza. Oglede po 
programu, stroške vodenja, del stroškov 
avtobusnega prevoza in organizacije potovanja ter 
DDV, pa krije sekcija. 
Informacije: sekretarka Sekcije živilskih dejavnosti 
Iris Ksenija Brkovič, tel.: 01 58 30 566 ali e-naslov: 
iris.brkovic@ozs.si 
Podroben program potovanja in prijavnico  v prilogi. 

 

 
 

PRISPEVKI IN DAVKI 
 

PRISPEVKI SAMOSTOJNEGA 

PODJETNIKA  
 

Mesečna zavarovalna osnova je zavezancu 
določena glede na dosežen dobiček. Zavezanci, ki 
nimajo plač, plačujejo prispevke od osnove, od 
katere plačujejo prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, do 20. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Do 15. dne v mesecu pa morajo 
preko sistema eDavki davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu 
(OPSVZ), oziroma se obračun šteje za predložen na 
osnovi predizpolnjenega obrazca POPSV, ki ga 
pripravi FURS.   
 

Osnova za plačilo prispevkov 

Osnova za plačilo prispevkov po oddaji davčnega 
obračuna za leto 2016 je dobiček za leto 2016, brez 
upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj 
davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 
25%.          
 

Minimalna osnove za plačilo prispevkov: 

 osnova za prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje PIZ, starševsko varstvo in 
zaposlovanje za leto 2017 je od februarja dalje 
919,10€  (58 % povprečne plače (PP) 2016 x 
1.584,66€)  

 osnova za prispevek za zdravstveno zavarovanje 
(ZZ) je 950,80€ ( 60 % povprečne plače PP 2016)     

Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje 
v letu 2017 od februarja dalje so v višini 355,36€, 
najvišji pa 2.118,70€ (osnova je 3,5 kratnik PP 2016 
= 3,5 x 1.584,66€).  
 

Če želi samozaposleni zavezanec plačevati 
prispevke od višje zavarovalne osnove, kot je tista, ki 

mu je določena na podlagi doseženega dobička, to 
stori tako, da v obračunu prispevkov – OPSVZ 
obrazcu, v polju 110 vpiše znesek tiste zavarovalne 
osnove, od katere želi prispevke plačevati. Posebno 
obvestilo davčnega organa o zvišanju zavarovalne 
osnove ni potrebno. 
Zasebniki plačajo prispevke na prehodni račun: 

 akontacijo dohodnine do 10. v mesecu, 

 prispevke do 20. v mesecu za pretekli mesec,  

 dajatve za zaposlene na dan izplačila plač, 
 

Obrazec obračun prispevkov 
Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vroči 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 SAMOSTOJNEGA 

PODJETNIKA - POPOLDANCI 

 

Pavšalni prispevki za zdravstveno, pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje za popoldanski s.p. 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 
(popoldanci), morajo biti obvezno zavarovani za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju 
navedene dejavnosti (PIZ) in za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen (ZZ). Popoldanci plačujejo pavšalni 
prispevek za zdravstveno zavarovanje za poškodbe 
pri delu in poklicno bolezen in pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje . 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
mailto:iris.brkovic@ozs.si
mailto:iris.brkovic@ozs.si
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1. Od 1.1.2017 je višina pavšalnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje v višini 33,24€ in sicer 
8,31€ (povprečna plača oktober 2016 =  
1.567,99€ x 0,53%) in dodaten prispevek v višini 
24,93€ (25% povprečne plače oktober 2016 = 
1.567,99€ x 6,36%).  
Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na 
število dni opravljanja dejavnosti v posameznem 
mesecu. 

2. Od  1.4.2017 dalje je pavšalni prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 33,01€ (do 
31.3.2016 v višini 32,43€). Višji prispevek 
(33,01€) se prvič plača za april, to je do 
20.5.2017.   
V primeru, da zavezanec  v posameznem mesecu 
začne na novo opravljati dejavnost ali preneha 
opravljati dejavnosti in jo opravlja dejavnost manj 
kot 15 dni, plača polovičen znesek prispevka PIZ. 

Skupni pavšalni prispevki do marca (plačilo do 
20.4.2017) so bili 65,67€ (32,43€ + 33,24€), za april 
(plačilo do 20.5.2017) in naslednje mesece pa v 
višini 66,25€ (33,01€ + 33,24€).   
Prispevke se plača na prehodni račun do 20. v 
mesecu za pretekli mesec. 
 

Primer plačila – 1. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD - ZPIZ 

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 44008 

Znesek: 33,01€ (od aprila dalje) 
 

Namen Prispevki ZZV 

Prejemnik:  DPD - ZZZS 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 45004 

Znesek: 33,24€ od 1.1.2017 
 

Namen Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 1000 030 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA - 40002 

Znesek: X,XX€  
 

 

Primer plačila – 2. Način (obrtniki popoldanci): 
Namen Prispevki PIZ 

Prejemnik:  DPD  

TRR: 0110 0888 2000 003 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 33,01€ (od aprila dalje) 
 

Namen Prispevek ZZV 

Prejemnik:  DPD 

TRR: 0110 0888 3000 073 

Sklic:  SI19  VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA -99996 

Znesek : 33,24€ od 1.1.2017 
 

 

 

 

PRISPEVKI DRUŽBENIKA – 

POSLOVODNE OSEBE 

 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno 
varnost za družbenike, ki so poslovodne osebe 
(zavarovalna podlaga 040) je od januarja 2017 
najmanj 1.188,50 € (75% povprečne letne plače za 
leto 2016 - PP 2016 je 1.584,66€). 
Davčni organ sestavi 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.  
Najnižji prispevki, ki jih samostojni podjetnika plačuje 
v letu 2017 od februarja dalje so v višini 355,36€, 
najvišji pa.  
Zavezanec plača prispevke za socialno varnost 
najpozneje do 20.v mesecu za pretekli mesec in 
sicer najmanj v višini 454,01€ ( 75% povprečne plače 
2016) in največ v višini 2.118,70€ (osnova je 3,5 
kratnik PP 2016 = 3,5 x 1.584,66€). 
 

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE OSEBE 

 
Od leta 2015 dalje je najnižja osnove za plačilo 
prispevkov za delavce v delovnem razmerju 52 % 
zadnje znane povprečne letne  plače v RS, 
preračunane na mesec (14. in 410. člen ZPIZ-2).  
Za izplačila od 1. 3. 2017 se za izračun minimalne 
osnove za zavarovance iz delovnega razmerja 
uporablja znesek povprečne plače preteklega leta 
(PP 2016 je 1.584,66€). Za izplačila od 1. 3. 2017 
dalje, znaša najnižja osnova za obračun prispevkov 
za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju 
824,02 € (52 % x 1.584,66 €).  
 

 

PODATKI O PLAČAH 

 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo 
v Sloveniji za maj 2017 je znašala 1.613,73€, neto  
plača pa 1.050,78€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
maj 2017  je znašala 1.600,44€, neto 1.043,64€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec – 
maj 2017  je znašala 1.609,43€, neto 1.048,23€.  
 

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo 
v Sloveniji za junij 2017 je znašala 1.602,21€, neto  
plača pa 1.045,06€.   
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – 
junij 2017  je znašala 1.600,74€, neto 1.043,88€.  
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april – 
junij 2017  je znašala 1.602,36€, neto 1.044,65€.  
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 ŠPORT IN LETOVANJE 
 

 ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 
 

Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez 
v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami 
organizira Športne igre zaposlenih 2017, ki so 
organizirane na različnih lokacijah po Sloveniji, za 
našo regijo v Novi Gorici, v soboto 23.9.2017, 
Športni park Nova Gorica, kjer bo tudi sklepni 
dogodek letošnjega projekta. 
Na Športne igre zaposlenih se prijavi ekipa 
zaposlenih iz iste organizacije, lahko pa tudi 
sestavljena iz posameznikov, zaposlenih v različnih 
poslovnih subjektih (delavci v rednem delovnem 
razmerju, študenti, ki delajo v podjetju vsaj 1 mesec, 
samostojni podjetniki, ki s podjetjem redno sodelujejo 
vsaj 1 leto). 

 
Na Športnih igrah zaposlenih bodo potekala 
tekmovanj v olimpijskih panogah: mali nogomet, 
košarka, odbojka, tenis–posamezno, tek, kegljanje, 
namizni tenis, badminton, test hoje na 2 km. 
Organizator poleg tekmovalnega dela pripravlja tudi 
pester spremljevalni program, kjer so poleg 
udeležencev Športne igre zaposlenih dobrodošli tudi 
njihovi družinski člani, prijatelji ter ostali navijači.  

Vsak udeleženec prejme topli obrok in pijačo, 
priznanje za udeležbo na Športnih igrah zaposlenih 
2017, posebne nagrade za zmagovalne tri ekipe 
Udeležba na Športnih igrah zaposlenih 2017 je 
brezplačna. Prijavnico in pravila tekmovanja dobite 
na OOZ Idrija.  
Prijave: do 15.9.2017 na e-naslov: novagorica@olympic.si; 
Informacije: Meta Mačus (E: M: 041 640-875)  

Veselimo se vaše aktivne vloge in verjamemo, da 
boste s svojimi ekipami uspešni aktivni udeleženci 
Športnih iger zaposlenih 2017.  
S športnimi pozdravi, mag. Janez Sodržnik, l.r.   
 

LETOVANJE 

OOZ Novo mesto ima na voljo počitniške kapacitete, 
v katerih je bivanje tedensko (od nedelje do nedelje), 
za vikend ali po dnevnih.  

Počitniški objekt Cena najema/nočitev (brez DDV) 

Počitniška hišica  Terme 
Olimia - Podčetrtek 

25 € 
30 € (julij, avgust,počitnice med letom) 

Počitniška hišica  Terme 
Moravske Toplice  

25 €  
30 € (julij, avgust, počitnice med letom) 

Stanovanje Terme 
Dobrna  

12 € (Cena enaka skozi vse leto) 

Na cene nudijo še dodatni 10 % popust ob predložitvi 
kartica Mozaik podjetnih. Kopalne karte niso 
vključene v ceno, vendar na osnovi napotnice 
zbornice priznajo določene popuste.   
 

Informacijo o zasedenosti: http://ooz-
novomesto.si/zasedenost-pocitniskih-kapacitet/ 

Rezervacija termina: Ksenija OOZ Novo mesto, tel. 
07 33 71 580 ali e-pošta: ksenija.klobucar@ozs.si. 

 

STORITVE ZA ČLANE OOZ IDRIJA 
 

 

DAVČNO IN RAČUNOVODSKO 

SVETOVANJE 
 

Člani  Območne obrtno-podjetniške zbornice Idrija 
lahko koristijo članske ugodnosti - svetovanje na 
davčnem, knjigovodskem, računovodskem področju, 
gospodarsko pravnem in delovno pravnem področju 
(davek od dobička pravnih oseb, davčni postopek, 
dohodnina, DDV,…) 
Ob prijavi na svetovanje boste predstavili svoje 
vprašanje ali problem, s katerim se ukvarjate.  
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je 
za člane brezplačno.   
Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta: 

ivica.podgornik@ozs.si 
 

PRAVNO SVETOVANJE 

 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija svojim 
članom nudi možnost pridobitve pravnih nasvetov 
odvetnika. Naročilnico za svetovanje dobite na 

zbornici, kjer boste dobili tudi termin glede dneva in 
ure storitve. 
Ugodnost za člane: prvo svetovanje (do ene ure) je 

za člane brezplačno.   

Prijave: OOZ Idrija, tel. 37 34 750, E-pošta: 

ivica.podgornik@ozs.si 

 

 

MOZAIK PODJETNIH 
 

 
 

Uporabite svojo kartico Mozaik podjetnih in 
prihranite! 
Partnerji Mozaika podjetnih: preverite in izkoristite 
ugodnosti, ki ga članom OZS, imetnikom kartice 
Mozaik podjetnih nudijo partnerji projekta.  
http://www.mozaikpodjetnih.si/partnerji 
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MOJ OBRTNIK - UREDITE  SI 

PROFIL NA PORTALU 
 

 
Predstavite svoje izdelke in storitve in pridobite 
nove stranke preko portala Moj obrtnik 
 Članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, 
portal Moj Obrtnik nudi: 
 brezplačno spletno predstavitev vašega podjetja, 
 90 dnevno brezplačno prejemanje povpraševanj, 
 ugodnejši prejem povpraševanj, 
 brezplačen prejem SOS povpraševanj in 

 ugodnejše sodelovanje pri groših. 
 

Posodobitev profilov na portalu Moj obrtnik 
Nadgradnja največjega slovenskega portala Moj 

obrtnik nudi povezovanje obrtnikov z njihovimi kupci. 

Portal je idealna rešitev za pridobitev večjega števila 

kupcev in s tem širitev poslovanja. Na portalu si 

lahko dopolnite svoj profil z vašo ponudbo, 

obratovalnim časom in ga popestrite z vašim 

logotipom in slikami, … Za fotografije je priporočena  

uporaba dimenzije fotografij 370x210 pikslov. 

Za člane OZS je celovita predstavitev na portalu Moj 
obrtnik http://www.mojobrtnik.com/ brezplačna. 
 

Urejanje podatkov: pred začetkom urejanja kliknite 
v zgornji vrstici »V REDU«, s čimer potrdite, da se 
strinjate z uporabo piškotkov. Prikaže se polje 
PRIJAVA, v katerega vnesete geslo, ki je enako geslu 
za dostop do spletnih strani OZS. Zadnje geslo je 
bilo na računu OZS za mesec julij 2016. V kolikor 
gesla nimate lahko pokličete 080 12 42 ali ob 

PRIJAVI kliknete na »Podatki za prijavo - za člane 
OZS«, kamor vpišete  številko kartice Mozaik 
podjetnih ali vašo davčno številko, ter vaš e-naslov, 
na katerega dobivate e-obvestila iz zbornice. 
Pomoč pri urejanju: V kolikor potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42. 
 

Prejemanje povpraševanja preko portala 

V kolikor se boste odločili lahko preko portala Moj 
obrtnik prejemate povpraševanja. Kupci bodo 
preko portala oddali povpraševanja, vi kot naročnik 
portala pa jih lahko pregledate in oddate svojo 
ponudbo. (90 dni brezplačno za člane OZS, nato 
letna naročnina 90€ + DDV).  
Več o pogojih sodelovanja na povezavi: 

http://www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik 
 

SOS obrtnik - v kolikor ste naročeni na 
Povpraševanje, je mogoče tudi nudenje hitre pomoči 
uporabnikom, naročnikom storitve.  
 

Obrtniški groš  
Obrtniški groš je prav tako novost na portalu. Lahko 
se odločite in obrtniške groše sprejemate tudi pri vas. 
Uporabnik portala ga kupi in podari, obdarjenec pa 
morda  izbere prav vašo storitev ali izdelek. (Provizija 
pri vnovčenih groših znaša za člane OZS 9% od 
prodane vrednosti). Za ponudbo Obrtniških grošev, 
je potrebno izpolniti pristopnico na 
mojobrtnik.com/postanite-ponudnik. Po oddaji 
pristopnice (naročilo na Obrtniški groš), bo program 
omogočil vnos grošev. 
 

Pomoč pri urejanju: V kolikor potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42.  
 

 

IZ URADNEGA LISTA 
 

34 4.7. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) 

35 7.7. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 

35 7.7. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 

35 7.7. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 

39 14.7. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017 

40 21.7. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2D) 

40 21.7. Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev 

40 21.7. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije 

40 21.7. CERKNO - Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 

40 21.7. IDRIJA - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija 

40 21.7. IDRIJA - Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Idrija 
40 21.7. IDRIJA - Sklep o ukinitvi javnega dobra 
41 28.7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju – ZCestn-A 

41 28.7. Poročilo o gibanju plač za maj 2017 

42 4.8. Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti 

44 18.8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delih in opremi vozil 

45 25.8. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dopolnilnem usposabljanju in dimnikarski izkaznici 

45 25.8. CERKNO - Sklep o manjši notranji igralni površini v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno 

47 29.8. Poročilo o gibanju plač za junij 2017 
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PRISPEVKI - OBVEZNOSTI AVGUST 2017 
PRISPEVKI 

ZASEBNIKA in DRUŽBENIKA 
najnižji  

ZASEBNIK 

najnižji 

DRUŽBENIK 
najvišji 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 58% PP 2016 (58% X 1.584,66)                   919,10€                         

ZZ - 60% PP 2016 (60% X 1.584,66)          950,80€ 

75% PP 2016    1.188,50€                         

 

3,5 kratnik povprečne mesečne 

bruto plače 2016                                             

5.546,31€ prispevek stopnja Referenca 

PIZ - SI56 0110 0888 2000 003  24,35% SI19 DŠ-44008 223,80 289,40 1.350,53 

ZZ - SI56 0110 0888 3000 073 13,45%  SI19 DŠ-45004 127,88 159,86 745,99 

Starš. var. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-43001 1,84 2,38 11,10 

Zaposl. - SI56 0110 0888 1000 030 0,20%  SI19 DŠ-42005 1,84 2,37 11,09 

PRISPEVKI SKUPAJ  355,36 454,01 2.118,71 
 

DOLOČITEV ZAVAROVALNE OSNOVE  - individualno osnova 
1. ZASEBNIK: Najnižja osnova za prispevke ZZ, če je bruto zavarovalna osnova nižja od 60% od PP za leto 2016 (60% x 1.584,66€) 950,80 € 

2. ZASEBNIK: Najnižja osnova za ostale prispevke = 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€) 919,10 € 

3. ZASEBNIK: Osnova za ostale prispevke = dobiček, povečan za obračunane prispevke, preračunan na mesec in znižan za 25%, vendar 

najmanj do višine 58% PP za leto 2016 (58% x 1.584,66€ = 919,10€) 
individualno 

4. DRUŽBENIK: Najnižja osnova za prispevke družbenika = 75% PP za leto 2016 (75% x 1.584,66€), prispevki skupaj: 454,01€ 1.188,50€ 

5. ZASEBNIK IN DRUŽBENIK: Najvišja zavarovalna osnova = 3,5 x povprečna letna plača 2016 (3,5 x 1.584,66€), prispevki skupaj: 2.118,71€ 5.546,31 € 
 

OLAJŠAVE 

splošna olajšava Znesek  € 
skupna mesečna olajšava 

€ 
letna olajšava € skupna letna olajšava € 

a) letni dohodek nad 12.570,89 €  275,23 3.302,70   
b) letni dohodek nad 11.166,37 do 12.570,89 € 275,23 + 93,00 368,22 4.418,64 (1.115,94+3.302,70)  
b) letni dohodek do 11.166,37 € 275,22 + 268,09 543,32 6.519,82 (3.217,12+3.302,70)  
Posebna olajšava:   1. otrok       203,08 203,08 2.436,92  2.436,92 
                                 2. otrok 220,77 423,85 2.649,24) (2.436,92+212,32) 5.086,16 
                                 3. otrok 368,21 792,06 4.418,54 (2.436,92+1.981,62) 9.504,70 
za druge vzdrževane družinske člane  203,08 2.436,92   
za rezidenta, ki se izobražuje (dijaka ali študenta)   2.477,03   
za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje   2.819,09   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRTNIKI - POPOLDANCI  DELOVNI DNEVI DEJANSKI PRAZNIKI SKUPAJ 
namen prehodni račun sklic Znesek €  DELOVNI DNEVI  AVGUST  2017 22 1 23 

akontacija davka na dejavnost SI56 0110 0888 1000 030 SI19 DŠ 40002   OBRAČUN UR 176 8 184 

PIZ nesreče pri delu 
SI56 0110 0888 2000 003 SI19 DŠ 44008 33,01      

ZZV pavšalni prispevek 
SI56 0110 0888 3000 073 SI19 DŠ 45004 33,24      

SKUPAJ 66,25      

PODATKI O PLAČAH                   bruto   neto  STOPNJE PRISPEVKOV 
Povprečna plača JUNIJ 2017 1.602,21 € 1.045,06 €  PRISPEVEK DELAVEC DELODAJALEC KONTO 

Povprečna mesečna  plača  JANUAR - JUNIJ  2017 1.600,74 € 1.043,88 €  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50% 8,85% SI19 DŠ-44008 

Povprečna mesečna  plača  APRIL - JUNIJ  2017 1.602,36 € 1.044,65 €  Zdravstveno zavarovanje 6,36% 6,56% + 0,53% SI19 DŠ-45004 

Povprečna bruto plača (PP) 2016 1.584,66 € 1.030,16 €  Starševsko varstvo 0,10% 0,10% SI19 DŠ-43001 

Minimalna plača od 1.1.2015 790,73 €  Zaposlovanje, starševsko varstvo 0,14% 0,06% SI19 DŠ-42005 

Minimalna plača od 1.1.2017 804,96 €  SKUPAJ: 22,10% 16,10%  

Zajamčena plača 237,73 €  Dohodnina LESTVICA  SI19 DŠ-40002 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 
Vrsta izplačila 

Kolektivna pogodba za obrt in 

podjetništvo 

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja 

Neobdavčeni znesek za prehrano (na dan prisotnosti, najmanj 4 ure dela), prisotnost na delu nad 10 ur 

- za vsako dopolnjeno uro nad 8 ur + 0,76€ 
4,90 € 

6,12 € 

+ 0,76 € 

Terenski dodatek - če prehrano organizira delodajalec je delavec upravičen do terenskega dodatka 4,00 € 4,49 € 

Prevoz na delo (neobdavčeno  po uredbi od 1.8.2008) 0,18 € 0,18 € 

Kilometrina za službeno potovanje (neobdavčeno  po uredbi)  0,37 € 0,37 € 

Regres za letni dopust ( KP za obrt in podjetništvo najmanj v višini min. plače +1%,                                          

po Uredbi - najvišji znesek od katerega se ne obračuna prispevke je 70% PP za predpretekli mesec) 
798,64 € 1.121,55 € 

Dnevnice za službeno pot v Sloveniji     6-8 ur                                                                                 

                                                               8-12 ur                                                                  

                                                              nad 12ur    

6,20 € 

8,50 € 

17,00 € 

7,45 € 

10,68 €  

21,39 € 

    

LETNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE  MESEČNI OBRAČUN AKONTACIJE  DOHODNINE 
neto davčna 

osnova nad € 

neto davčna osnova 

do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 neto davčna osnova nad 

€  

neto davčna 

osnova do € 

znesek 

dohodnine € 
SKUPAJ 

 8.021,34  16%   668,45  16% 

8.021,34 20.400,00 1.283,41 + 27%  nad 8.021,34 €  668,45 1.700,00 106,95 + 27%  nad 668,45 € 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34%  nad 20.400,00 €  1.700,00 4.000,00 385,47 + 34%  nad 1.700,00 € 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 + 39%  nad 48.000,00 €  4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39%  nad 4.000,00 € 

70.907,20  22.943,46 + 50%  nad 70.907,20 €  5.908,93  1.911,96 + 50%  nad 5.908,93 € 
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MOS 2017 – PROGRAM OBSEJEMSKIH DOGODKOV 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Torek, 12. 9. 2017 

Ura Naziv dogodka Lokacija Nosilec 

Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00) 

ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

10.00- Slavnostno odprtje 50. MOS Modra dvorana Celjski sejem d.d. 

13.00-
15.00 

Woman to woman 2017 Sejna soba E2, 
poslovna stavba 
celjskega sejma 

OOZ Celje 
Martina Rečnik 
Martina.recnik@ozs.si 

13.00-
16.00 

MARIBORSKI DAN:  
NOVINARSKA KONFERENCA: Kdaj in kako bodo slovenski 
delodajalci, katerih delavci so delali v Avstriji, dobili od države 
vrnjen denar. Delo v Avstriji in podporne storitve ter 
predstavitev spletne platforme CTEMAIp-prenos lastništva 
podjetij, kooperacijsko srečanje MEET4BUSINESS 

Razstavni prostor 
OOZ Maribor, 
dvorana L1 

OOZ Maribor  
Aleš Pulko 
ales.pulko@ozs.si 
Leonida Polajnar 
leonida.polajnar@ozs.si 
051 662 119 

13.30-
19.00 

Slovenski-hrvaški poslovni forum 
-  Značilnosti in izzivi hrvaškega poslovnega okolja 
- Projekti energetske obnove – priložnosti v gradbenem 
sektorju na Hrvaškem 
- Predstavitev Skaza plastika – Organko 
- Komunalna infrastruktura – gospodarjenje z odpadki in 
odpadnimi vodami 

Mala kongresna 
dvorana, poslovna 
stavba celjskega 
sejmišča 

OOZ Krško 
Janja Starc 
janja.starc@ozs.si 
07 490 12 20 
 

16.00- Predstavitev domače in umetnostne obrti-lončarstvo Razstavni prostor 
OOZ Maribor, 
dvorana L1 

OOZ Maribor 

    

Sreda, 13. 9. 2017 

Ura Naziv dogodka Lokacija Kontakt 

Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00) 

ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

9.00-
19.00 

Seja komisije za podelitev sejemskih priznanj OZS Sejna E1, poslovna stavba 
celjskega sejmišča 

OZS,Edina Zejnić 
edina.zejnic@ozs.si 
051 390 256 

15.00-
17.00 

Okrogla miza »Delitvena ekonomija – globalni 
izzivi v lokalnem okolju« 

Modra dvorana 1, poslovna 
stavba celjskega sejmišča 

OOZ Krško,Janja Starc 
janja.starc@ozs.si 
07 490 12 20 

13.00-
15.00 

Seja UO sekcije trgovcev pri OZS  Sejna soba E2, poslovna 
stavba celjskega sejmišča 

OZS,Miran Rade 
miran.rade@ozs.si 
051 622 285 

    
Četrtek, 14. 9. 2017 

Ura Naziv dogodka Lokacija Kontakt 

Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00) 

ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

Izobraževalni dan Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor 

mailto:ivica.podgornik@ozs.si
http://ozs.us3.list-manage.com/track/click?u=5a0d50e04a4e58113d761a093&id=5243f30118&e=5dafdab75a
mailto:Martina.recnik@ozs.si
mailto:ales.pulko@ozs.si
mailto:leonida.polajnar@ozs.si
mailto:janja.starc@ozs.si
mailto:edina.zejnic@ozs.si
mailto:janja.starc@ozs.si
mailto:miran.rade@ozs.si
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Individualni sestanki z institucijami, ki spodbujajo znanost, razvoj, tehnologijo in inovacije, dvorana L1, razstavni prostor 
Odbora za znanost in tehnologijo (10.00-13.00; 14.00-17.00) 

Izobraževalni dan OOZ Maribor 

Predstavitev sekcije instalaterjev-energetikov in sekcije gradbincev, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

Brezplačno individualno finančno svetovanje Nove KBM, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

Brezplačno individualno finančno svetovanje za opravljanje storitev v Avstriji, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

9.00-
11.00 

Poslovni zajtrk s partnerji kartice Mozaik podjetnih Sejna soba  protokolarnega 
prostora, razstavni prostor 
OZS, dvorana L1 

OZS, Simona Osterman 
simona.osterman@ozs.si 
01 58 30 502 

10.30-
16.00 

Mednarodno poslovno srečanje  Modra dvorana, 
poslovna stavba  celjskega 
sejmišča 

OZS 
Gregor Primc 
gregor.primc©ozs.si 
041 709 724 

10.00-
13.00 

Individualni sestanki z institucijami, ki spodbujajo 
znanost, razvoj, tehnologijo in inovacije 

Dvorana L1, razstavni prostor 
Odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS 

OZS, Valentina Melkić 
Valentina.melkic@ozs.si 
01 58 30 541 

11.00-
13.00 

Seja Državne izpitne komisije za zaključni izpit Sejna soba E1, poslovna 
stavba celjskega sejma 
 

OZS,Mitja Korunovski 
mitja.korunovski@ozs.si 
01 58 30 818 

12.00-
15.00 

Seja UO sekcije gradbincev pri OZS Sejna soba E2, poslovna 
stavba celjskega sejma 

OZS,Janko Rozman 
janko.rozman@ozs.si 
031 347 201 

14.00-
17.00 

Individualni sestanki z institucijami, ki spodbujajo 
znanost, razvoj, tehnologijo in inovacije 

Dvorana L1, razstavni prostor 
Odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS 

OZS,Valentina Melkić 
Valentina.melkic@ozs.si 
01 58 30 541 

14.00-
15.00 

Predavanje v sklopu osveščanje lastnikov 
družinskih podjetij o pomenu pravočasne priprave 
in različnih tehnikah prenosa podjetja na 
naslednike 

Sejna soba medetaže dvorane 
L1, poslovna stavba celjskega 
sejmišča 

OOZ Maribor  
Leonida Polajnar 
leonida.polajnar@ozs.si 
051 662 119 

15.00-
16.00 

Osnovne informacije in praktični primeri pri 
čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji 

Sejna soba medetaže dvorane 
L1, poslovna stavba celjskega 
sejmišča 

OOZ Maribor,Leonida 
Polajnar 
leonida.polajnar@ozs.si 
051 662 119 

17.30- Podelitev sejemskih priznanj Celjskega sejma, 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Mestne 
občine Celje 

Dvorana L, pri fontani 
 
 

Celjski sejem d.d. 

 

Petek, 15. 9. 2017 

Ura Naziv dogodka Lokacija Kontakt 

Dan Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

Dan »Okusov Posavja« oz. Krškega, dvorana L1, razstavni prostor OOZ Krško (11.00-15.00) 

Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00) 

ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

Brezplačno individualno finančno svetovanje Nove KBM, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

Predstavitev sekcije frizerjev in kozmetikov, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

9.00-
14.00 

Srečanje sistema OZS v okviru dneva OZS 
- Družinsko podjetništvo in nasledstvo 

Modra dvorana 1, poslovna 
stavba celjskega s 
sejmišča 

OZS,Maja Rigač 
maja.rigac@ozs.si 
041 382 022 

10.00-
12.00 

Okrogla miza »Zavezništvo za mlade« 
 

Mala kongresna dvorana, 
poslovna stavba celjskega 
sejmišča 

OOZ Krško 
Janja Starc 
janja.starc@ozs.si 
07 490 12 20 

10.00-
17.00 

C2B consultancy2business - Individualno 
tehnično svetovanje in predstavitev e-
platforme za izvajanje notranje kontrole in CE 
označevanja 

Razstavni prostor sekcije 
plastičarjev in sekcije 
kovinarjev OZS, dvorana C1 

OZS,Valentina Melkić 
Valentina.melkic@ozs.si 
01 58 30 541 

 

Sobota, 16. 9. 2017 

Ura Naziv dogodka Lokacija Kontakt 

Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00) 

ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 

    

 

Nedelja, 17. 9. 2017 

Ura Naziv dogodka Lokacija Kontakt 

Predstavitve obrtnih poklicev, Ulica obrti, dvorana L1 (9.00-18.00) 

ŠTAJERSKE ZGODBE IN OKUSI ŠTAJERSKE, razstavni prostor OOZ Maribor, dvorana L1 
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