
 
 

Že davno tega je človek naumil meriti čas.  
Se šment je obrnil – zdaj čas meri nas! 

Pa vendar -  če sreča je dana, če zdravje in volja cveti, se tudi čas ukroti. 
Ker v vsakem se letu nam vedno mudi, ustavite čas vsaj za praznične dni. 
Naj leto se staro v miru poslovi, naj praznični december odžene vse skrbi! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Želiva vam čim več nasmejanih dni v krogu najbližjih, 
v poslu pa 12 mesecev sreče, 52 tednov zdravja in 365 dni uspehov. 

 
SREČNO 2018 

 
 

 Nika in Mojca 
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Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice in podjetniki, 

lepo pozdravljeni. 

 

Še nekaj dni nas loči do konca leta,  
ko si bomo vzeli čas za analizo preteklega obdobja,   
za snovanje novih idej, za oblikovanje novih ciljev,  

strategijo razvoja, morebiti obstoja... 

 

…kakor koli, smo že čisto blizu Novega leta 2018. 
 

Tisti, ki ste v tem letu potrebovali raznovrstne informacije,  

izobraževanja, posredovanja, urejanje dokumentacije,  
vsi, ki ste posredovali pobude za spremembe zakonov in drugo,  

ste bili deležni pomoči, prijaznih besed Nike in Mojce, 
 ki sta vzorno, z občutkom, v naše dobro uredili vse potrebno. 

 

Prenekateri ste si želeli oddiha in ste izkoristili ugodnosti v naših počitniških kapacitetah... 
 

Skupaj smo se družili na jesenskem pikniku. Nadgradili smo lanskoletnega,  

se spoznavali in izvedli simpatično tekmovanje v balinanju. 
 Ugotovili smo, da so lahko tudi druženja pomemben element, 

ki prispevajo k rasti naših delavnic in nas samih, hkrati pa so sproščujoča,  
povezovalna, navdihujoča, prijateljska.... 

 

Miklavž, ki se je lansko leto vrnil z obdarovanjem otrok,  
je letos privabil še več nasmejanih ličk in iskric v očeh... 

 

Drage članice in člani, vsem želim,  
da se vam izpolnijo vaše osebne zgodbe,  

polne navdiha, strasti, z veliko mero modrosti. 

Vam in vašim domačim želim zdravja in vsega dobrega, 

 iskrene ljubezni in srčnega prijateljstva...  
 

Skupaj smo močnejši, skupaj, zmoremo VEČ. 
 

SREČNO  2018     
vam želi  

                                                         

 

        Romana Zrnec 
       predsednica OOZ Ljubljana Moste-Polje 
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NAJAVA DRU ABNEGA DOGODKA ZA ČLANE OZS – rezervirajte si čas, več informacij sledi 
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POVRAČILA NA IM ČLANOM V LETU 2017 
 
Upravni odbor OOZ Ljubljana Moste-Polje je na svoji redni seji sprejel sklep, da lahko člani na e zbornice zaprosijo 

za povračilo stro kov storitev oziroma izobra evanj vezana na opravljanje njihove dejavnosti (izobra evanje, 
delavnice, seminarji, tečaji,….) in so bila izvedena v letu 2017. 
 

Maksimalna vi ina povračila stro kov, do katerega je član upravičen zna a: 
 

Vi ina plačane mesečne članarine: 10 € 18 € 27 € 

Maksimalno letno povračilo članu v letu 2017 zna a: 40 € 75 € 110€ 

 

Člani povračilo uveljavljate na podlagi , katero dobite v pisarni na e zbornice. Do povračila ste podane vloge

upravičeni v kolikor imate poravnane članske obveznosti  in niste podali izstopne izjave.  Va o vlogo pričakujemo 
do 15. decembra 2017.  

 

Izplačila po prejetih vlogah bodo realizirana do konca meseca decembra 2017. Vlog po novem letu ne bomo mogli več upo tevati.  
 

Na podlagi sklepa Upravnega odbora je vi ina sredstev omejena, zato se pri izplačilu upo teva datum prejema vloge. 
 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel.: 01/540 72 10 ali na mojca.skufca@ozs.si oziroma nika.majcen@ozs.si 

Predstavitev:  »MO NOSTI SPODBUD DELODAJALCEM  
PRI UPRAVLJANJU STAREJ IH ZAPOSLENIH«  

Lokacija:  OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zalo ka 147,  Ljubljana –  torek, 12.  december 2017 ob  08. uri 
 

Slovenija bo imela leta 2030 175.000 delovno aktivnih prebivalcev manj. Leta 2036 bo na enega zaposlenega en (1) upokojenec. 

Čez 5 let bo vsak 4. zaposleni v Sloveniji starej i od 55 let. Kako zagotoviti gospodarsko rast podjetij v teh razmerah? Kako 

usposobiti starej e, da bodo delali dlje in bolje?   

Zavod za izobra evanje delavcev sofinancira izobra evanja za zaposlene v vi ini 300 € letno.   

Pridite po odgovore na ta vpra anja in na mo nosti subvencij, ki jih imata Javni tipendijski, razvojni, invalidski in 

pre ivninski slad RS in Zavod za izobra evanje delavcev.   

Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite do 8. decembra 2017, na tel: 01/540 72 10  ali  e-po to: mojca.skufca@ozs.si 

http://zavod-zid.si/admin/public/mailurl.php?u=6021&m=82&l=%3D%3Dgbvl2czV3YzlGZ9IWY09VZ2lGdjF2PvUTO1IDOxcDO1MTO3kTOy8yc05WZ2V2Lt92Yus2bvJWZjFmZuc3d39yL6MHc0RHa
mailto:mojca.skufca@ozs.si
mailto:nika.majcen@ozs.si
http://zavod-zid.si/admin/public/mailurl.php?u=6021&m=82&l=%3D8SazFWLlxWaz1SZuZ3bsVGZtUmauFmchR3ct8mb2lGdrFWLhpXLtVma0Vmak9GctEmcvBHZvBXLhRXa29GblN2L29mckF2ato2b2pXYy9Saz9Saz5SayRWYr1CZhx2az5yd3d3LvoDc0RHa
http://zavod-zid.si/admin/public/mailurl.php?u=6021&m=82&l=%3D8SazFWLlxWaz1SZuZ3bsVGZtUmauFmchR3ct8mb2lGdrFWLhpXLtVma0Vmak9GctEmcvBHZvBXLhRXa29GblN2L29mckF2ato2b2pXYy9Saz9Saz5SayRWYr1CZhx2az5yd3d3LvoDc0RHa
http://zavod-zid.si/admin/public/mailurl.php?u=6021&m=82&l=%3Dk2cuQWa61CZvZXY65yd3d3LvoDc0RHa
mailto:mojca.skufca@ozs.si
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RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2017  
TER DAVČNE NOVOSTI, KI BODO ZAČELE VELJATI Z LETOM 2018 

 
Lokacija:  OOZ Ljubljana Moste-Polje, Zalo ka 147,  Ljubljana –   

sreda, 28.  februar 2018 ob  10.00 uri 

 
Organizacije so dol ne v skladu z zakonodajo sestaviti računovodske izkaze in izdelati davčni obračun ter poslovno 
oziroma letno poročilo. Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar s konkretnimi 
napotki in priporočili za pripravo zaključnega in davčnega obračuna za leto 2017. Hkrati vas bomo opozorili, na kaj morate 
biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2017 ter vas seznanili z davčnimi novostmi, ki bodo začele veljati z letom 2018. 
Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vpra anja slu ateljev ter posku ali odpraviti morebitne dileme, ki bi jih imeli slu atelji v 
povezavi z izdelavo računovodskih izkazov in davčnega obračuna za leto 2017. 
 
Program: 
A: Zahteve ZGD-1 

1. Zakonska pravila računovodenja po ZGD-1 

2. Poročanje AJPES 

3. Letno poročilo 

 
B: Davčni obračun 

1. Davčni obrazec, izračun davka ter roki za oddajo in 
plačilo davka 

2. Davčna osnova in posebnosti pri obravnavi 
nekaterih računovodskih kategorij 

3. Nepriznani in delno priznani odhodki in prihodki 

o Rezervacije 
o Amortizacija 

o Popravki vrednosti in odpisi poslovnih 
terjatev 

o Poslovanje med povezanimi osebami 
o Kapitalski dobički in izgube 
o Stro ki reprezentance 
o Drugi poslovno nepotrebni in nepriznani 

odhodki  
4. Davčne olaj ave 

 

C: Davčne novosti, ki začnejo veljati s 1.1.2018 

  

D: Odgovori na vpra anja ter diskusija 

 
Cilj seminarja: 

 predstavljene bodo metode vrednotenja sredstev in obveznosti do virov sredstev ter njihov vpliv na zaključni in davčni 
obračun, 

 predstavljeni bodo davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki in odhodki, 
 predstavljeni bodo vplivi, ki jih imajo stro ki dela, reprezentance, poslovnih daril, rezervacij, bonitet in podobnih stro kov 

na računovodski in davčni obračun, 
 predstavljene bodo davčne olaj ave za leto 2017 za gospodarske dru be in samostojne podjetnike, 
 predstavljene bodo davčne spremembe, ki bodo začele veljati z letom 2018. 

Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem računovodskih slu b, vodjem računovodskih 
servisov, računovodjem, knjigovodjem in vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa. 
 

Predavateljica 
Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru OZS, je predavateljica z več kot 23 letnimi delovnimi izku njami na 
področju računovodstva in davkov ter avtorica tevilnih strokovnih člankov 
 

Cena seminarja 
Polna cena seminarja zna a 110 €. Cena seminarja za člane, s poravnanimi članskimi obveznostmi, zna a 60 €. 

 
Prijave sprejemamo v pisarni na e zbornice, po telefonu 01 540 72 10 ali po e-po ti na mojca.skufca@ozs.si oziroma  
nika.majcen@ozs.si 
 

mailto:mojca.skufca@ozs.si
mailto:nika.majcen@ozs.si
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IZOBRA EVANJA IN SEMINARJI NA OZS 
 
 

Ne spreglejte izobra evanj in seminarjev, ki jih pripravljajo na Obrtno-podjetni ki zbornici 
Slovenije: 
 
 

 12. december 2017:  (Ne)obvezni interni akti v podjetju in obvezne  
                                                evidence na področju dela in socialne varnosti + vzorci 
 

 12. december 2017:  Kako postati resnični voditelj, ki magnetizira svoje 
 zaposlene in stranke? – Mehke ve čine voditeljstva v      

                                  praktični preobleki 
 

 19. december 2017:  Strokovna delavnica: V novo leto s cilji, ki jih bomo z lahkoto dosegli 
 

 19. december 2017:  Seminar - Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS) in napotitve delavcev po 1.1.2018, vključno   
                                  s  spremembami in dopolnitvami Zakona o dohodnini (ZDoh-2T) 
 

 20. december 2017:  Seminar Obveznosti gradbincev in instalaterjev glede skladnosti proizvodov, dokumentiranja  
                                  skladnosti in izvajanja del  (predavateljica Emilija Brato ) 
 

 19. januar 2018:         Nepremičnine z vidika DDV 
 

 26. januar 2018:         Varstvo osebnih podatkov po Splo ni uredbi o varstvu podatkov 
 

Podrobnej e informacije najdete na www.ozs.si/dogodki 

SEKCIJE 
 

 

GRADBINCI, INSTALATERJI-ENERGETIKI, KLEPARJI KROVCI, SLIKOPLESKARJI - 
Napovednik skupnega strokovnega srečanja gradbenih sekcij, Zreče, 26. in 27. januar 2018 

 
Obve čamo vas, da so se sekcijah s področja graditve (gradbinci, instalaterji-energetiki, kleparji krovci, slikopleskarji) odločili, da 
tudi to zimo izvedejo skupno strokovno srečanje, ki bo tako kot e tradicionalno vsako leto, zadnji vikend v januarju, to je 26. in 
27. januarja 2018 (petek in sobota). 
 
Podroben program in vse druge potrebne informacije boste prejeli naknadno. Srečanje bo potekalo na podoben način kot 
prej nja leta. Osnovna vsebina v strokovnih predavanjih bo posvečena: 
 

1. Na skupnem delu v petek dopoldan GRADBENI ZAKONODAJI (novi Gradbeni zakon je sprejet,  uporabljati se prične 1. 6. 
2018) in o  čezmejnemu opravljanju storitev (s 1. 1. 2018 bo namreč pričel veljati tudi  novi Zakon o čezmejnem opravljanju storitev) 

 
2. Prvi dan (petek) popoldan bodo kot vedno obravnavane teme po sekcijah, predvidoma: 

a. Sekcija gradbincev (digitalizacija v gradbeni tvu – BIM, vzorci pogodb za izvajanje del na objektih, predstavitev 
pokroviteljev) 

b. Sekcija instalaterjev-energetikov (predpisi in standardi za in talatersko dejavnost, normativi za in talatersko dejavnost, 
predstavitev pokroviteljev) 

c. Sekcija kleparjev krovcev (strokovne re itve pri izvedbi del na strehah objektov, predstavitev pokroviteljev) 
 
3. V soboto dopoldan pa bodo zanimiva predavanja vsaj v dveh predavalnicah (subvencije in krediti EKO slada, stili 

oblačenja,…) in skupni zaključek med 13 – 14 uro.  
 

V petek zvečer bo pred večerjo PODELILTEV novih  ZNAKOV ODLIČNOSTI V GRADBENI TVU, vse skupaj pa bo popestreno s 
kulturnim in zabavnim programom. 

 

Ta hip vas elimo povabiti, da si rezervirate navedeni termin (torej zadnji vikend v januarju je tradicionalno, letos in tudi vsa 
prihodnja leta rezerviran za strokovno srečanje gradbenih sekcij – prosimo vas da o tem obvestite čim ir i krog va ih 
poslovnih partnerjev in prijateljev ter znancev in jih povabite, da se nam pridru ijo na srečanju). 
 

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000018HVpBEAW
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000018HVpBEAW
http://www.ozs.si/dogodki
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Prav tako pa vas prosimo, da sporočite va e predloge in elje v povezavi z izvedbo celotnega srečanja, saj elimo srečanje čimbolj 
pribli ati vam, na im članom, dosedanjim ter bodočim udele encem. 
 
Vabimo vas k odzivu in seveda k rezervaciji datuma - 26. in 27. januar 2018, Terme Zreče. 
 
Več informacij dobite pri sekretarju sekcij na OZS, g. Rozman Janku, tel: 01/58 30 540, e-po ta: janko.rozman@ozs.si  
 
 
 
 

KLEPARJI, KROVCI, TESARJI – VABILO NA SMUČARSKO TEKMO, Krvavec, 5. januar 2018 

 
Vabimo vas na smučarsko tekmo krovcev, kleparjev in tesarjev na Krvavcu, ki bo v organizaciji Sekcije kleparjev in krovcev in 

Odbora tesarjev pri Obrtno-podjetni ki zbornici Slovenije ter OOZ Kranj, v petek, 5. januarja 2018, na Krvavcu. 
 

Vrsta tekmovanja: VELESLALOM 
Kraj tekmovanja: SMUČI ČE KRVAVEC 
Datum tekmovanja: 05.01.2018 ob 10.30 uri 
Prijava smučarjev: 05.01.2018 pred tekmo od 8.00 dalje 
Predhodna prijava: na e-mail info@zamakanje.si 
Prihod in podelitev tevilk: od 8.00 do 10.30 pri BRUNARICI SONČEK 
Kategorije:   - A KATEGORIJA = pod 18 let 
   - B KATEGORIJA = nad 18 let 
 
Prijavnina: 10 € na osebo ( tartnina ter kupon za malico in pijačo) 
Propozicije: Na tekmo vabljeni vsi lastniki, zaposleni, ene, mo je ter otroci. 
Nagrade: Vsak udele enec prejme kolajno. Prva tri mesta v kategoriji A in B prejmejo pokal v trajno last. 

VODJE TEKMOVANJA IN INFORMACIJE : 
GSM : 041/614-105 Stane Kuhar 
GSM : 041/662-557 Silvo Oblak 
GSM: 040/ 691- 460 Maru a Močnik 

 
Vabljeni v čim večjem tevilu, na koncu dogodka bo dru abno srečanje ter podelitev pokalov. 

 
 
 
 
 

ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI – strokovno izobra evanje in dru enje, OZS, 20.12.2017 
 
Strokovna sekcija elektronikov in mehatronikov pri OZS vas vabi na brezplačno strokovno izobra evanje in dru enje, ki bo 

potekalo v sredo,  20.12.2017, ob 13.30 uri v veliki dvorani OZS, Celov ka cesta 69, Ljubljana. 
 

Program 

 13.00 -13.30              Registracija udele encev 

13.30- 14.00    
    Uvodni pozdrav  
    Joško Rozina, predsednik UO Sekcije elektronikov in mehatronikov 

14.00-15.00    

    ivljenski cikel tehnolo kega podjetja  
    Tomaž Jug, direktor Editor d.o.o.  
  
     Predavanje bo obsegalo: 
     - splošno predstavitev življenskega cikla podjetja ( po modelu Adizes inštituta ) 
     - primer: začetki, kje je spletna industrija danes 
     - primer: spreminjanje iz storitvenega v produktno podjetje 
     - primer industrije mobilnih aplikacij 
     - kako delujejo disrupcije v industrijah ( povzeto po Clayton Cristansen - Disruptive innovation)  

15.00-15.30  Predstavitev novega foruma Sekcije elektronikov in mehatronikov 

15.45 -16.00  Dru enje in manj a pogostitev 

  

Strokovno izobra evanje in dru enje je  brezplačno, zaradi organizacijskih razlogov pa je vseeno potrebna predhodna prijava.  
Rok za prijavo je petek, 15.12.2017.   
 
Za vse dodatne informacije: ga. Valentina Melkić, sekretarka sekcije,  01 58 30 541, valentina.melkic@ozs.si 
 
Vljudno vabljeni! 

mailto:janko.rozman@ozs.si
mailto:info@zamakanje.si
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000018I11bEAC
mailto:valentina.melkic@ozs.si
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JAVNI RAZPIS

 

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH SEJEMSKIH NASTOPOV PODJETIJ NA SEJMIH V TUJINI - 2018 
 

Obve čamo vas, da je Javna agencija SPIRIT Slovenija v Uradnem listu t. 66/2017 z dne 24. 11. 2017 in na svoji spletni 
strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini – 2018. Okvirna skupna vi ina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa je 1.900.000 
€. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018, in 
sicer zaradi okrepitve njihove mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja mo nosti njihovega 
poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji. Namen javnega razpisa je tako uspe no uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji na 
tujih trgih ter zvi anje stopnje internacionalizacije slovenskih podjetij. 
 
Upravičeni stro ki so stro ki nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2018, ki se bodo uveljavljali v obliki standardizirane 
lestvice stro kov na enoto. Ta vsebinsko zajema neposredne stro ke najema razstavnega prostora za mednarodni sejem v tujini, 
skupaj s stro ki postavitve in ureditve razstavnega prostora, s stro ki tehničnih priključkov in s stro ki upravljanja razstavnega 
prostora ter stro ki sejemske opreme. Upravičencem pri tem dejansko nastalih upravičenih stro kov in izdatkov ne bo treba 
dokazati z dokazili. 
 
Okvirna skupna vi ina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 1.900.000,00 EUR, in sicer 1.600.000 EUR za leto 
2018 ter 300.000 EUR za leto 2019. V letu 2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer 5. 1. 2018 ter 15. 5. 2018. 
Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti. 
 
Več o javnem razpisu lahko preberete na spletni strani www.spiritslovenia.si. 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 
 

Vir: Javna agencija SPIRIT Slovenija 
 
 
 

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – mladi  2017/2018 
 
 
Zavod RS za zaposlovanje je 21.11.2017 na svoji spletni strani objavil javno povabilo - Usposabljanje na delovnem mestu - 
mladi 2017/2018 in povračilo upravičenih stro kov usposabljanja za brezposelne, mlaj e od 30 let, ki so najmanj 3 mesece 
prijavljeni med brezposelnimi, s pomočjo katerega lahko brezposelne spoznate v konkretni delovni 
situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga 
predlagate v ponudbi na javno povabilo. 
 

Kratek opis in ciljna skupina 
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi (UDM – mladi) se izvaja pri delodajalcih na konkretnem 
delovnem mestu in pod strokovnim vodstvom mentorja. Vključujejo se brezposelne osebe, katerih 
obstoječa znanja oziroma delovne izku nje ne omogočajo neposredne zaposlitve. Posamezna usposabljanja prijavi nosilec projekta 
– delodajalec. Osebe se vključijo v usposabljanje na podlagi zaposlitvenega načrta in pogodbe o vključitvi. 
V usposabljanje na delovnem mestu se vključujejo brezposelne osebe v starosti do 29 let (mlaj e od 30 let), prijavljene v 
evidenci brezposelnih oseb pri ZRSZ najmanj 3 mesece. 

Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 3-mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci prve zaposlitve. 
Po zaključenem usposabljanju delodajalec izroči udele encu poročilo o uspe nosti, z opisom pridobljenih ve čin, znanj in 
spretnosti. 
  

Finančna podpora 
Program Usposabljanje na delovnem mestu – mladi sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 do 2020. 
Za usposabljanja mladih je na voljo 15,8 milijona EUR, od katerih: 

 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % pa je zagotovljenih iz slovenskega proračuna, 
 je 60 % namenjenih za udele ence s stalnim prebivali čem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, 40 % pa za udele ence s 

stalnim prebivali čem v kohezijski regiji zahodna Slovenija. 
Predvidena je vključitev 1.290 brezposelnih mladih, med njimi 774 iz vzhodne Slovenije, v usposabljanje na delovnem mestu pri 
delodajalcih iz vse Slovenije. 
  

Javno povabilo je odprto do razdelitve razpolo ljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018. 
Več na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje ali brezplačni telefonski tevilki: 080 20 55 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

http://www.spiritslovenia.si/
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini---2018
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi-2017-2018
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JAVNO POVABILO  -  ZAPOSLI . ME  2017 - 2018 
 
Zavod za zaposlovanje RS je na svoji spletni strani 03. avgusta 2017,  objavil e tretje 
javno povabilo, prek katerega lahko delodajalci pridobijo sredstva pri zaposlovanju in 
omogoča zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije. Novo javno povabilo se izvaja v 
okviru istoimenskega programa.  
 

Delodajalci lahko  pridobijo subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa, ki so 
podrobneje opredeljene v javnem povabilu. 
 

Povabilo je odprto do porabe razpolo ljivih sredstev, najdlje do 31.7.2019, ko se izteče skrajni rok za predlo itev 
ponudb. Delodajalci lahko ponudbo oddajo samo elektronsko, na Portalu za delodajalce, kjer se je pred prvo uporabo treba 
registrirati.    
 

Program Zaposli.me 2017–2019 je namenjen spodbujanju zaposlovanja in izbolj anju zaposlitvenih mo nosti brezposelnih, ki so 
dopolnili 30 let ali več in se te je zaposlijo. Hkrati program prispeva k zmanj anju neskladij med ponudbo iskalcev zaposlitve in 
povpra evanjem delodajalcev na trgu dela. 
 

Za subvencionirane zaposlitve je na voljo dobrih 50 milijonov EUR, ki jih financirata Republika Slovenija (20 %) in Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). estdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za 
brezposelne s stalnim prebivali čem v vzhodni Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivali čem v zahodni Sloveniji. 
 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register 
Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo e vse druge 
pogoje, navedene v javnem povabilu. 
 

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bodo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: 

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

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

 so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno olo in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, 

 so dopolnili 30 let ali več ter bodo, po vključitvi v program socialne vključenosti in aktivacije, znova postali dejavni na trgu 
dela. 

 
Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden) oziroma za kraj i delovni čas 
(v skladu odločbo o invalidnosti). Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v 
skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.  

 
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko 
na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim Zavod napoti brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega 

mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na 
javno povabilo. Predlo i lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno tevilo kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih. 

Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede mo nosti vključitve v program obrnejo na osebnega 
svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. 
 

Vse podrobnosti lahko preberete na povezavi:  javno povabilo za delodajalce ali brezplačni telefonski tevilki: 080 20 55 
 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.zadelodajalce.si/
http://www.poiscidelo.si/
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure
https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019
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ZAKONODAJA  

SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE POTRJENE V DR AVNEM ZBORU 
 
No pa smo jih dočakali, ponovne spremembe davčne zakonodaje seveda. Veseli nas, da spremembe davčne zakonodaje ne bodo 
prizadele davčnih zavezancev v taki meri, kot je to kazalo ob prvem predlogu in da je zakonodajalec le prisluhnil predlogom in 
upo teval nekatere pripombe Obrtno-podjetni ke zbornice Slovenije. 
 Dr avni zbor je na seji 28.11.2017 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov 
(ZDavPR-A), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davčnem postopku (ZDavP-2K) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O). 
Kaj se spreminja? 

1. Spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) 
a) Normiranci 
Vi ina normiranih odhodkov ostaja enaka (80%), določa pa se absolutna vi ina in sicer bo davčnemu zavezancu priznano največ 
40.000 eur odhodkov oziroma 80.000 eur, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu obvezno 
zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.  Spreminja se pogoj za obvezen izstop iz 
sistema - po novem bo moral davčni zavezanec ugotavljati davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih, če bo v dveh 
zaporednih preteklih letih presegel povprečje 150.000 eur prihodkov. Zaradi anomalij sistema je zakonodajalec zaostril pogoje  pri 
povezanih osebah. S 1.1.2018 se bodo prihodki iz dejavnosti povezanih oseb se tevali, razen če zavezanec doka e, da glavni ali 
eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upo tevanjem normiranih  
odhodkov. 

b) Povračila stroškov pri  začasni napotitvi na delo v tujino 

 v kolikor bo napotitev trajala neprekinjeno do 30 dni oziroma do 90 dni za voznike v mednarodnem cestnem prometu se 

povračila stro kov za prehrano ne bodo v tevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja  do vi ine dnevnice; 
 če bo napotitev trajala neprekinjeno nad 30 dni oziroma nad 90 dni za voznike v mednarodnem cestnem prometu se 

povračila stro kov za prehrano, od prvega dne napotitve dalje, ne bodo v tevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja do vi ine prehrane med delom, povečane za 80%; 

 povračila stro kov prevoza v in iz kraja napotitve se ne v tevajo v davčno osnovo do vi ine kilometrine, prevoz od 
prenoči ča do mesta opravljanja dela v tujini pa v vi ini prevoza na delo; 

 povračila stro kov za prenoči če se ne v tevajo v davčno osnovo do vi ine dejanskih stro kov le, če neprekinjena 
napotitev ni dalj a od 90 dni.  

Za napotene, ki opravljajo poklic voznika v mednarodnem cestnem prometu, se za posamezno napotitev teje opravljanja delovnih 
nalog voznika v okviru ene odsotnosti s sede a delodajalca oziroma drugega mesta delodajalca, na katerem se vozniki običajno 
vključijo v organiziran delovni proces. 
Za vsa povračila stro kov velja, da se izplačajo v vi ini in pod pogoji, kot jih določajo Kolektivne pogodbe. Spremembe ZDoh-2 
določajo le, do katere vi ine se izplačila ne v tevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če so izplačana pod pogoji in 
do vi ine, ki jih določi Vlada (Uredba). 

c) Posebna davčna osnova – napotitev na čezmejno opravljanje dela 
V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec dose e v okviru napotitve, se ne v teva 20% plače oziroma ne več 
kot 1.000 eur za izplačila v posameznem mesecu, če so izpolnjeni pogoji: 

 delavec je napoten na delo iz ali v Slovenijo; 

 napotitev traja neprekinjeno več kot 30 dni; 
 oddaljenost od običajnega kraja opravljanja dela do kraja napotitve je več kot 200 km po najkraj i cestni povezavi; 
 napoteni ni bil rezident v dr avi napotitve v zadnjih 5 letih pred napotitvijo; 
 v pogodbi o zaposlitvi za delo v okviru napotitve ima zagotovljeno plačo najmanj v vi ini 1,5-kratnika zadnje znane 

povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
Izvzem iz davčne osnove se lahko upo teva za dohodke izplačane v največ 60 mesecih v obdobju 10 let od prve napotitve. 

d)  Poslovna uspešnost 
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 12. točke 44. člena ZDoh-2 se izplačilo poslovne uspe nosti ne v teva v davčno osnovo dohodka 
iz delovnega razmerja do vi ine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS. 

e)  Dodatna splošna olajšava 
Poleg splo ne olaj ave zavezancem z ni jimi dohodki pripada tudi dodatna splo na olaj ava. S spremembo se dviguje prag na 
13.316,83 eur in določa linearnost dodatne olaj ave. Zmanj anje se izračuna po formuli: 
zmanj anje = 19.922,15 eur - 1,49601 x skupni dohodek 
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f)  Olajšava za študente 
se dvigne iz 75% na 100% zneska splo ne olaj ave. 
 
g) Nastopajoči izvajalci in športniki 
Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od posameznega plačila, zmanj anega za normirane stro ke v vi ini 30%. 

Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljal pa se bo za davčna leta, ki se začnejo od vključno 
1.1.2018 dalje. 

2. Spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O) 
Novosti: 
a) davčna osnova pri prevrednotenjih finančnih instrumentov in sicer se zneski prevrednotenj, ki se ne pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida ampak v izkazu vseobsegajočega donosa, vključijo v davčno osnovo ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi 
oziroma ob odpravi finančnega instrumenta; 

b) normiranci (velja enako kot za normirance, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost): 
 določa se absolutna vi ina odhodkov in sicer bo davčnemu zavezancu priznano največ 40.000 eur odhodkov oziroma 

80.000 eur, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu obvezno zavarovana vsaj ena 
oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev; 

 obvezen izstop iz sistema - če bo povprečje prihodkov, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih 

davčnih obdobjih preseglo 150.000 eur; 
 se tevanje prihodkov povezanih oseb, razen če zavezanec doka e, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo 

poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upo tevanjem normiranih odhodkov; 

 za dru inske člane se po novem tejejo tudi bratje in sestre. 

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1.1.2018. 

3. Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) 
Spremembe so vezane na uporabo vezane knjige računov (VKR): 

 omogoča se trajna uporaba; 
 podalj uje se rok za po iljanje podatkov - podatke o izdanih računih preko VKR bo potrebno posredovati do 10. v mesecu, 

ki sledi mesecu, v katerem je bil račun izdan; 
 podalj an je rok za preverbo potrjenih računov iz 30 na 60 dni po dnevu izdaje; 
 prepovedana je uporaba VKR in davčne blagajne v istem poslovnem prostoru; 
 spremembe določb pri prekr kih. 

Spremembe pričnejo veljati s 1.1.2018. 

4. Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2K) 
Spremembe zajemajo: 

 razkritje podatkov delodajalcu glede uveljavljanja posebne davčne osnove pri napotitvah na čezmejno opravljanje dela; 
 uvaja se mo nost brezgotovinskega (kartičnega) plačila davčnih obveznosti pri upravnem ali drugem dr avnem organu 

brez plačila provizije; 
 ukinjajo se naslednji predpisani obrazci s področja dohodnine, vsebina bo e vedno predpisana (Zmanj anje davčne 

osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stro kov, Zahtevek za 
uveljavljanje dejanskih stro kov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali portnika, Zahtevek za uveljavljanje olaj ave za 
vzdr evane dru inske člane, Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev, 

Obrazec za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi). Minister za 
finance mora v estih mesecih po začetku veljavnosti zakona izdati ustrezne predpise; 

 ostale spremembe so več ali manj redakcijske narave. 

Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Le v razmislek: 
Dr i da smo mlada dr ava, članica EU in kot taka dol na spo tovati pravni red EU-ja, vendar ali je res potrebno vsako leto znova in 
znova spreminjati davčno zakonodajo. Ali neprestane spremembe ne vna ajo dodatne negotovosti v pravni in davčni red? Je moč 
ustaljeno prakso zakonodajalca, ki v vlogi Bo ička davčnim zavezancem vsako leto znova prina a isto darilo - spremenjeno davčno 
zakonodajo, spremeniti? 

 
Jasmina Malnar Molek, Svetovalni center OZS 
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ZA KOGA JE VPIS V REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV OBVEZEN? 
 
Register dejanskih lastnikov (RDL), ki ga bo vodil AJPES, je posledica implementacije Direktive (EU) 2015/849, s katero se naj bi 
povečala transparentnost pri ugotavljanju dejanskega lastni tva poslovnih subjektov. 
Z vzpostavitvijo RDL bodo morali biti pri vsakem podjetju vpisani podatki, katera fizična oseba je dejanski lastnik tega podjetja. 

Podatke o dejanskih lastnikih morajo ob določenih pogojih zagotoviti: gospodarske dru be, zadruge, dru tva, zavodi, politične 
stranke, sindikati, ustanove, verske skupnosti, tuji skladi, tuje ustanove in pravni subjekti tujega prava.  
 

ZPPDFT-1 določa, da morajo dejanske lastnike v RDL 
vpisati vse pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register 
Slovenije, razen: 
- samostojni podjetniki (s.p.), 
- enoosebne dru be z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), kjer je  
  ista fizična oseba lastnik in edini direktor te dru be (če je  
  direktorjev več ali če je edini dru benik pravna oseba, ta  
  izjema ne velja), 
- posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (zasebni  
  portni delavci, zasebni zdravstveni delavci, zasebni  
  zdravniki, odvetniki, notarji, sam. novinarji, samozaposl.  v  
  kulturi, ribiči itd.), 
- neposredni in posredni proračunski uporabniki, 
- tuji skladi, tuje ustanove in podobni pravni subjekti tujega  
  prava, kadar iz njihovega  poslovanja nastanejo davčne  
  obveznosti v Republiki Sloveniji.  

 
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki: 

 je (ne)posredno imetnik vsaj 25 % poslovnega dele a, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana 
udele ba pri upravljanju pravne osebe, ali lastni tvo 25 % in ene delnice, 

 ima obvladujoč polo aj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, usmerja ali 
bistveno vpliva na odločitve poslovodstva. 

 
Če se nikakor ne da ugotoviti fizične osebe kot dejanskega lastnika (npr. dru tva, zbornice ipd.), se za dejanskega lastnika teje 
ena ali več oseb, ki zasedajo polo aj poslovodstva. 
 
Vpis dejanskega lastnika opravi zastopnik pravne osebe ali od njega poobla čena oseba, prek spletne aplikacije eRDL. Zastopnik 
mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo za elektronski podpis, poobla čena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v 
sistemu e-pooblastil AJPES.  

 
Prvi vpis morajo pravne osebe opraviti najkasneje do 19. januarja 2018. Aplikacija bo na voljo predvidoma od 11. decembra 
2017 dalje, zato bo časa za vpis le en mesec in pol. Novoustanovljeni subjekti bodo morali podatke v eRDL vpisati v roku 8 dni po 
vpisu v PRS. 
 
V RDL se vpi ejo podatki o: 

 pravni osebi (firma, naslov, sede , matična in davčna tevilka, datum vpisa in izbrisa), 
 dejanskem lastniku (osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivali ča, datum rojstva, davčna tevilka, dr avljanstvo, 

vi ina lastni kega dele a ali drug način nadzora, datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL). 
Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni na spletnem portalu AJPES (eRDL) od 19. januarja 2018 dalje. Podatki RDL so javni, 

razen podatkov o datumu rojstva, davčni tevilki in dr avljanstvu dejanskih lastnikih, kateri bodo dostopni le upravičencem. 

 
Primeri: 
1. V d.o.o. so 4 dru beniki, ki so fizične osebe: A (imetnik 30 % dele a), B (imetnik 35% dele a), C (imetnik 30% dele a) in D 
(imetnik 5% dele a). 
Dejanski lastniki d.o.o. so A, B in C, medtem ko D, ker njegov dele  ne presega 25%, ni dejanski lastnik v tej dru bi. 
 
2. D.o.o. je v solasti treh dru benikov, od katerih sta dva fizični osebi A (imetnik 30 % dele a), B (imetnik 30 % dele a), tretji 
dru benik pa je pravna oseba C (imetnik 40 % dele a), ki ima dva dru benika, in sicer fizično osebo D z dele em 40 % ter fizično 
osebo E z dele em 60 %. 
V tem primeru so dejanski lastniki stranke fizični osebi A in B, ker njun dele  presega 25 %, ter posredno tudi fizična oseba E, ki 
ima kot večinski lastnik pravne osebe C 40 % dele  v stranki. 
 
3. D.o.o. je v solasti dveh fizičnih oseb A in B, ter dveh pravnih oseb C in D. Fizični osebi A in B imata vsaka 20 % dele , pravna 
oseba C je imetnik prav tako 20 % dele a, ter pravna oseba D je imetnik 40 % dele a. Nadaljnja členitev ka e, da je pravna oseba 
C v lasti fizične osebe E v vi ini 30 % ter fizične osebe A v vi ini 70 %. Pravna oseba D je v lasti fizične osebe F v vi ini 40 % ter 
fizične osebe G v vi ini 60 %. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
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V tem primeru je dejanski lastnik stranke fizična oseba A, ki ima neposredno 20 % dele  v stranki, ter posredno preko obvladovanja 
pravne osebe C e dodatnih 20 %. Prav tako je dejanski lastnik fizična oseba G, ki ima posredno preko obvladovanja pravne osebe 
D, v kateri ima 60 % dele , tudi 40 % dele  v stranki. 
 
Kazni v primeru kr itve določb ZPPDFT-1 
Z globo od 6.000 EUR do 60.000 EUR se za prekr ek kaznuje pravna oseba: 

 če ne ugotovi ali če ugotovi napačne podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih, ne vzpostavi in upravlja natančne              
evidence podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če je ne posodablja ob vsaki spremembi podatkov ali če podatkov o 
svojih dejanskih lastnikih ne hrani pet let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika; 

 če ne posreduje brez odla anja podatkov o svojih dejanskih lastnikih ali če posreduje napačne podatke na zahtevo 
zavezancev ali organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodi č in nadzornih organov iz 139. člena ZPPDFT-1; 

 če ne vpi e v register podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe ali če vpi e napačne podatke v roku 
osmih dni od njegovega vpisa v Poslovni register Slovenije ali od njegovega vpisa v davčni register, če ni vpisan v 
Poslovni register Slovenije, oziroma v roku osmih dni od nastanka spremembe podatkov, 

 
Z globo v vi ini od 400 EUR do 2.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

Vir: Svetovanje OZS 

 

NOVOSTI PRI ZAPOSLOVANJU DR AVLJANOV BiH V SLOVENIJI 

 
S 1. novembrom se začne uporabljati Zakon o Spremembah in dopolnitvah Sporazuma o zaposlovanju dr avljanov Bosne in 
Hercegovine v Republiki Sloveniji. Tako se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti, ki so se pri dosedanjem izvajanju Sporazuma od 
leta 2013 pokazale v praksi in na katere so opozarjali delodajalci, delavci in socialni partnerji. Bistvene spremembe so ... 

 
Odprava predhodne 30-dnevne prijave pri ARZ-BiH 
V skladu s spremembo Sporazuma se odpravlja obveznost 
predhodne 30-dnevne prijave kandidatov pri Agenciji za delo 
in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BiH). 
Omenjena obveznost je lahko za delavce in tudi delodajalce 
predstavljala določeno te avo, saj je omogočala le zaposlitev 
oseb, ki so bile v času postopka vsaj e 30 dni prijavljene pri 
bosanskem zavodu (agenciji za delo in zaposlovanje: ARZ-
BiH). Slovenski delodajalci so večkrat opozorili na potrebo po 
spremembi te obveznosti, saj praktično ni omogočala 
vodenja postopkov za delavce, ki so eleli zamenjati 
zaposlitev oziroma e niso bili vsaj 30 dni prijavljeni kot 
brezposelni pri ARZ-BiH.  
Uvedena sprememba omogoča takoj njo zaposlitev 
dr avljana BIH v Sloveniji samo na podlagi prijave pri 
pristojnih javnih slu bah za zaposlovanje v BiH, kar je bilo do 
sedaj mo no le pri strokovni zaposlitvi. 
 
La ja sprememba delodajalca pri prenehanju zaposlitve 
v prvem letu zaposlitve 
S spremembo Sporazuma se delavcu migrantu omogoča, da 
se lahko ob morebitni izgubi zaposlitve zaradi izredne 
odpovedi iz razlogov na strani delodajalca (npr. 
neizplačevanje plač in prispevkov, neizpolnjevanje drugih 
pogodbenih obveznosti) v prvem letu veljavnosti dovoljenja 
ponovno zaposli na istem delovnem mestu. Pri tem mora biti 
izpolnjen pogoj, da se v 30 dneh od prenehanja delovnega 
razmerja znova vključi v obvezno socialno zavarovanje 
dr ave zaposlitve. Tako dovoljenje ne preneha 
veljati oziroma tujec lahko nadaljuje zaposlitev v dr avi 
zaposlitve. 

S tem se bistveno olaj a sprememba delodajalca v prvem 
letu zaposlitve, kar je bilo do sedaj mo no samo, če je 
delavec na podlagi prenehanja uveljavil pravico do 
denarnega nadomestila za brezposelnost. 

 
Poimensko zaposlovanje 

Po dosedanjih izku njah pri izvajanju Sporazuma, kjer večino 
zaposlovanja predstavlja zaposlovanje e znanih 
kandidatov, sta pogodbenici ugotovili, da slovenski 
delodajalci pri zaposlovanju dr avljanov BiH v praksi 
večinoma i čejo točno določene delavce migrante, ki bi jih 
eleli zaposliti na podlagi preteklih izku enj, priporočil ipd. 

Tak no zaposlovanje je bilo sicer mo no izvajati e po 
dosedanjem Sporazumu, vendar je poimensko 
zaposlovanje kot poseben postopek odslej tudi jasno 
določeno v spremenjenem Sporazumu. 
 
Pravno varstvo vlagateljev 
V Sporazumu do sedaj ni bilo jasno opredeljeno pravno 
varstvo vlagateljev (tistih, ki predlo ijo vloge za izdajo ali 
podalj anje dovoljenja za zaposlitev dr avljanov 
BiH). Spremenjeni Sporazum zdaj določa, da o prito bah 
zoper sklepe in odločbe, ki jih v postopku na prvi stopnji 
izda pristojni nosilec dr ave zaposlitve, to je Zavod RS za 
zaposlovanje, odloča slovensko Ministrstvo za delo, dru ino, 
socialne zadeve in enake mo nosti. 
 
Jasna določitev obvezne 6-mesečne prekinitve po izteku 
dovoljenja 
V spremenjenem Sporazumu je zdaj jasno določeno, 
da obveznost estmesečne prekinitve zakonitega 
prebivanja velja samo, kadar se delavec 

migrant prostovoljno vrne v dr avo izvora po prenehanju 
veljavnosti dovoljenja zaradi preteka časa, za katerega je bilo 
dovoljenje izdano (3 leta). 

Tako se besedilo Sporazuma usklajuje z nacionalno 
zakonodajo, ki ne določa obvezne prekinitve zakonitega 
prebivanja pri ponovni zaposlitvi v Sloveniji. 

  
Več informacij o postopkih: 
Kontaktni center, 080 20 55 (brezplačni telefon), e-po ta: 
kontaktni.center@ess.gov.si 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje  
 

https://www.ess.gov.si/kontakt/kontaktni-center
mailto:kontaktni.center@ess.gov.si
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AKTUALNE  INFORMACIJE 

 

VEZANE KNJIGE RAČUNOV OSTAJAJO 
 

Vse člane, ki poslujejo z gotovino in za izdajo računov uporabljajo 

Vezano knjigo računov, 
obve čamo, da le-te lahko dobite v na i pisarni 

po članski ceni  4 € za kos. 
 

PREDSTAVITEV UGODNOSTI PARTNERJEV KARTICE MOZAIK PODJETNIH 
 

Zavedamo se, da člani premalo poznate, e manj pa koristite ugodnosti, ki vam jih prina a kartica MOZAIK 

PODJETNIH.  V tej rubriki bomo vsak mesec predstavili enega ali dva partnerja in vas tako seznanili s 

konkretnimi popusti ki jih nudijo na im članom-imetnikom kartice. 

 
 

 

 

UGODNOSTI PRI NAKUPU AVDIO-VIDEO IZDELKOV, RAČUNALNI TVA, 
IZDELKOV BELE TEHNIKE IN TELEKOMUNIKACIJ 

 
Za imetnike kartice Mozaik podjetnih smo pripravili poseben program ugodnosti v katerem vam nudimo: 

→ Skrbnika za va e podjetje, ki vam je na voljo v različnih regijah po v Sloveniji. Obrnite se na svojega skrbnika in v najkraj em 
času vam bo pripravil ponudbo z elenimi artikli in konkurenčnimi cenami. Seznam skrbnikov najdete 

na http://partner.bigbang.si/mp/#skrbniki  
→ Ugodno dostavo in monta o ter priklop pri nas kupljenih artiklov bele tehnike, AV in IT. 

 
Imetniki kartice Mozaik podjetnih imajo naslednje popuste pri kori čenju na ih storitev: 

→ 10 % popust na monta o in priklop bele tehnike ali audio video artiklov (s predstavitvijo funkcionalnosti), 
→ 5 % popust na monta o in priklop računalnikov (s predstavitvijo funkcionalnosti), 
→ 15 % popust na fotografski tečaj, tečaj uporabe računalnikov in tečaj uporabe tabličnih računalnikov (mo nost nakupa za 

podjetje oz. za več zaposlenih v podjetju (najmanj 8) in izvedbo na va i lokaciji), 

→ 10 % popust na najem tehnične opreme za dogodke, koncerte, sejme. 
 

Imetnikom kartice Mozaik podjetnih nudimo ugodnosti ob vsakokratnem nakupu v na ih fizičnih poslovalnicah ob predlo itvi 
veljavne kartice. Izpostavljamo nekaj ugodnosti iz večjih blagovnih skupin: 

→ 3 % popust na prenosne in namizne računalnike, 
→ 3 % popust na mobilno telefonijo (ne velja za blagovno znamko Apple), 
→ 5 % popust na tablične računalnike (blagovna znamka Samsung 3 %, Apple ne velja), 

→ 5 % popust na fotoaparate, video kamere in foto dodatke (na DSLR aparate 3 %), 
→ 7 % popust na TV sprejemnike, predvajalnike in snemalnike ter sisteme za domači kino, 
→ 5 % - 10% popust na igre za računalnike in igralne konzole (1 kom. = 5 %, 2 kom. = 7 %, 3 ali več = 10 %), 
→ 10 % popust na glasbene stolpe, prenosne avdio predvajalnike, HI-FI komponente, HI-FI zvočnike in slu alke, 
→ 10 % popust na belo tehniko, gospodinjske aparate, sesalnike (robotski sesalniki 5 %), 
→ 10 % popust na ogrevalno, hladilno in vla ilno tehniko, 
→ 10 % popust na program za nego las, program za nego in oblikovanje telesa, brivnike, depilatorje in program za dobro 

počutje, 
→ 20 % popust na CD plo če, LP plo če in DVD filme. 

 
Popusti se med seboj ne se tevajo in ne veljajo za akcijske artikle oz. artikle vključene v drugih akcijah. Vabimo vas, da kontaktirate 
na e skrbnike, ki vam bodo v najkraj em času pripravili eleno ponudbo ali se oglasite v najbli ji Big Bang poslovalnici. 
 

Več na http://partner.bigbang.si/index.html 
 

 

 

 

http://partner.bigbang.si/mp/#skrbniki
http://partner.bigbang.si/index.html
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Če kartice ne uporabljate ali ste jo celo izgubili, zalo ili nas pokličite, da vam naročimo novo in vam 
predstavimo ugodnosti, ki jih ta ponuja.   

 
Kartica Mozaik podjetnih vam prina a res veliko ugodnosti – zakaj jih ne bi izkoristili ? 

       CENEJ A ELEKTRIČNA ENERGIJA IN ZEMELJSKI PLIN 
 
Nudimo vam popolni poslovni paket oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom. 
Po ljite nam sliko va ega računa za električno energijo in zemeljski plin na mobilno tevilko 041 658 987 ali na e-po to 

prodaja@energijaplus.si.  
 
Članom OZS ponujamo: 

- Popust v vi ini zneska mesečne članarine, ki se obračuna na prvem računu pri Energiji plus. 
- Popust v vi ini 15 % na proizvode za popolni nadzor porabe energentov. 
- Individualno svetovanje in oblikovanje individualne ponudbe. 
 
Izku nje na področju analize in napovedovanja porabe nam omogočajo oblikovanje ponudbe prilagojene individualnim potrebam 
va ega podjetja. Ob podpori vsestranske ekipe na ih strokovnjakov in z učinkovitim načrtovanjem lahko zni ate stro ke in 
optimizirate porabo energije. 

Več na http://www.energijaplus.si/ 
 

   

 

 

 

 

 

 

KRATKA OBVESTILA 

Obve čamo Vas, da bo pisarna zbornice v sredo, 13. decembra 2017 izjemoma odprta do 14. ure. Zahvaljujemo se vam za 
razumevanje. 

 
 

V Termah Olimia  imamo v mesecu decembru naslednje proste naslednje termine:  

→ 08.12.2017 - 15.12.2017        

→ 15.12.2017 - 22.12.2017                              

→  22.12.2017 - 29.12.2017 

Več informacij dobite v pisarni na e zbornice! 
 

25 €/noč za člane (v ceni ni kart za kopanje) – polna cena 50 €/noč.                                
 Nudimo Vam 30% popust pri nakupu kart za kopanje v Wellness centru Termalija. 

 
 

Začela se je smučarska sezona. Smuči če na Rogli vam ponuja neskončne sne ne u itke. Pokličite nas in povedali vam bomo 
kako je s prostimi kapacitetami v na i počitni ki hi i na Planini na Pohorju. Najem hi e  za člane samo  40 € / noč. 

 
 

Izkoristite člansko ugodnost in brezplačno objavite mali oglas v reviji Obrtnik podjetnik. Naročilo oglasa je sedaj e enostavnej e, 
saj ga lahko naročite tudi s spletnim obrazcem, ki ga najdete s klikom na povezavo mali oglas. 

Vabimo vas, da mali oglas posredujete tudi nam in z veseljem ga bomo objavili  v na ih Mostovih. 
 

 

 

 

mailto:prodaja@energijaplus.si
http://www.energijaplus.si/
http://www.ozs.si/obrtnik/Naro%C4%8Dilomalegaoglasa.aspx
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IZ NA E OOZ 

 

13 kvalitetnih frizerskih salonov na območju Ljubljane 

Portal 24ur.com je, dne 21.11.2017, objavil članek z naslovom 13 kvalitetnih frizerskih salonov na območju Ljubljane.  

Na »seznam« sta se uvrstila tudi dva na a člana in sicer Frizerski salon HairCity,  GA PER KRAMAR s.p. ter 

Frizerski salon Lidija, FICKO LIDIJA s.p.. Obema izrekamo čestitke, v nadaljevanju pa objavljamo povzetek članka: 
 
 

 Frizerski salon HairCity,  GA PER KRAMAR s.p.
V salonu HairCity so trdno prepričani, da se morata stranka in frizer najprej 
ujeti, da se začne prava energija. Ta potem pripomore k temu, da frizer 
ustvari točno tisto, kar si stranka eli. Verjetno en izmed najbolj moderno 
opremljenih salonov daleč naokoli z izredno zanimivi detajli. Prostori kar 
vabijo, da se usedete na udobne frizerske stole in se prepustite rokam 

izku enih frizerskih mojstrov. 

Veliko fotografij različnih frizur in ostale informacije o salonu lahko najdete ob 
obisku njihove spletne strani http://haircity.si/. Najdete pa jih tudi na 

Facebooku in Instagramu. 

Salon je odprt eno leto in z dobro zasnovanim konceptom se elijo raz iriti e v ostale kraje Slovenije. Njihov slogan je ''Najcenej i 
frizer v mestu!''. Prepričali vas bodo z nizkimi cenami osnovnih storitev, kot je barvanja narastkov in pa stri enje, pa tudi z vrhunsko 

kvaliteto samih storitev. Posebnost v njihovem salonu pa je, da lahko stranka su enje in oblikovanje las prevzame kar v svoje roke. 

Obi čite jih v njihovem salonu na naslovu Nove Fu ine 33, kjer se oglasite brez predhodnega naročila. Pridite enostavno takrat, ko 

imate vi čas. V salonu vas bodo navdu eno sprejeli in vam svetovali ter se prilagodili va im eljam. 

 
. Frizerski salon Lidija, FICKO LIDIJA s.p

Kar v dveh salonih, v Ljubljani in Grosupljem čakajo na stranke izku eni 
frizerji. e na vratih vas pričaka prijazen pozdrav. Takoj dobite občutek, da ste 
za eljeni in z veseljem vam prisluhnejo in seveda tudi primerno svetujejo. 
Predvsem zelo pozitivne izku nje stalnih strank so razlog, da je tudi novih 
strank vedno več. Za izbiro frizerke nas lahko navdu i sodelavka, znanka, 
prijateljica. Predvsem se najbolj a reklama zagotovo iri preko ustne 
komunikacije, vedno bolj pa tudi preko interneta in mnenj na različnih forumih. 

V salonu so nam povedali, da pride večina strank z e izoblikovano idejo, 
kak no pričesko si eli in po posvetu s frizerjem se nato ponavadi izbere 

srednja pot. Za vsako stranko si vzamejo dovolj časa, da ocenijo, katera 
frizura bo ustrezala obrazu in seveda stilu posamezne osebe. Pravijo, da mora biti frizura lahkotna in naravna. 

Frizura je tudi povezana z modo in zato se frizerji udele ujejo seminarjev, preučujejo revije in posnetke na internetu, da lahko 
ugodijo različnim eljam in so tako v koraku s časom. Lastnica Lidija ima salon e 20 let. Od svojega 16. leta pa e deluje v 
frizerstvu. e kot otrok je izredno rada urejala frizure punčkam in kasneje tudi svojim prijateljicam. Je prava frizerka s strastjo in 
svoje poslanstvo opravlja z du o ter se poglobi v elje vsake stranke. 
 

Na njihovi spletni strani https://www.frizerski-lidija.si/ boste na li vse pomembne informacije o ponujenih storitvah in kontakt. Prav 
tako na strani ponujajo v ogled zanimive in koristne nasvete ter novosti na področju nege las ter različne novosti. 

Svoja salona imajo na dveh lokacijah. V Ljubljani na Ulici Gradnikove brigade 8 jih pokličite na telefonsko tevilko 01 541 17 71. Če 
se boste odpravili v salon v Grosuplje na Pre ernovo 80, pa jih pokličite na telefonsko tevilko 01 290 94 30. 

Vir:  Portal 24ur.com 

 

http://haircity.si/
https://www.frizerski-lidija.si/
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LETOS MIKLAV  RAZVESELIL KAR 85 OTROK NA IH ČLANOV IN NJIHOVIH ZAPOSLENIH DELAVCEV 

 

 

4. decembra 2017 smo za otroke na ih članov in otroke pri njih 

zaposlenih delavcev pripravili prireditev z gledali ko predstavo 
Babica zima gre na jug v izvedbi Mi kinega gledali ča KU-KUC, 

kateri je sledil te ko pričakovani prihod Miklav a. Otroci so z 
Miklav em peli pesmice in tudi zaplesali, ta pa jih je pohvalil in 
na koncu vsakega posebej obdaroval ter se z njimi tudi 

fotografiral. 

 

 

Veseli nas, da smo lahko otrokom polep ali dan in jim narisali 

nasmeh na obraz ter bili del čarobnosti, sreče in veselja 

decembrskih dni. 

 

 

Nasmejani in srečni otroci, ter zadovoljni star i in njihova 
pohvala o sami prireditvi, nam je bila potrditev, da delamo prav 

in da so med drugim tudi tak ni dru abni dogodki tisto kar člani 
pričakujejo od nas. 
 

 

Upamo, da se v prihodnjem letu zberemo v e večjem tevilu. 
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Prispevki za socialno varnost družbenikov (zavarovalna podlaga 040) 

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 2015 znaša 75 % zadnje znane povprečne 
letne plače; 75 % od 1.584,66 =1.188,50 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 po POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje 
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. 
dne v mesecu za pretekli mesec. 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 
 
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 
(PP): 1.584,66 EUR 
 
** Minimalna osnova za prispevke 
samozaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje 
znane povprečne letne plače; 58% od 1.584,66= 
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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Za delavce v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2), določitev minimalne osnove za 
izplačila od 1.1.-28.2.2017 je; 52 %  PP 2015 1.555,89=809,06 EUR 
Določitev minimalne osnove za izplačila od 1.3.2017 dalje; 52%  PP2016  (1.584,66 
EUR)=824,02 EUR. 

 


