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Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si

Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek

Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje

Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 600 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim ter-
minom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo 
zaračunali stroške svetovalca.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova 
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih 
terjatev – ADMINISTRATIVNA 

POMOČ PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe 
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravna-
ne članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice. 

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno 
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga 
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezerva-
cijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400 
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno doku-
mentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.). 

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno 
(možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče 
ni  komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko 
je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena 
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane 
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OBLIKA in VIŠINA spodbude za zaposlovanje: Oprosti-
tev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost – 
za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe. Oprostitev plačila 
prispevkov delodajalci uveljavljate preko predloženega 
obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazec). Pri tem je 
treba upoštevati tudi določila glede nezdružljivosti posa-
meznih spodbud za zaposlovanje starejših.

Več informacij na MDDSZ – kontaktni.center@ess.gov.si, 
spodbudo lahko uveljavljate na Finančna uprava RS – 
gfu.fu@gov.si. 

Oprostitev plačila prispevkov za zaposlovanje starejših

V Ur. l. RS. Št. 90/2015 je bil objavljen Zakon o interven-
tnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD, 2. čl.), ki za-
radi spodbujanja zaposlovanja določa začasno spodbudo 
z zaposlovanje starejših brezposelnih oseb. Delodajalec, 
ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 
sklene pogodbo o zaposlitvi z brezposelno osebo (za do-
ločen ali nedoločen čas), starejšo od 55 let, ki je najmanj 
6 mesecev pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi prijavlje-
na v evidenci brezposelnih oseb, je za prvih 24 mesecev 
zaposlitve oproščena plačila vseh prispevkov delodajalca 
(16,1% od osnove za prispevke).

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne 
poklice za šolsko leto 2017/2018 (230. javni razpis)

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, 
ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni do-
volj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo mo-
žno oddati od 15. 6. 2017 do 20. 9. 2017. Javni razpis za 
dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 
2017/2018 (230. javni razpis), ki je bil objavljen 26. 1. 2017 
na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava. Rok prijave 
od 15. 6. 2017 do vključno 20. 9. 2017. Vloge, oddane pred 
začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavrže-
ne. Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendira-
nje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, 
opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 
2017/2018 do izteka izobraževalnega programa.
Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič 
vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter 
izpolnjevati druge razpisne pogoje.
Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.
Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2017.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev: kamnosek, meha-
tronik operater, izdelovalec/izdelovalka kovinskih kon-
strukcij, inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,  obli-
kovalec kovin orodjar/orodjarka, elektrikar/električarka, 
avtokaroserist/avtokaroseristka, pek/pekarka, slaščičar/
slaščičarka, mesar/mesarka,  tapetnik/tapetničarka, mi-
zar/mizarka, zidar/zidarka, tesar/tesarka, klepar-krovec/
kleparka-krovka, izvajalec/izvajalka suhomontažne gra-
dnje,  slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka, 
pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka 
keramičnih oblog, gozdar/gozdarka, dimnikar/dimnikarka. 

Pomembne informacije:
•	 prejemanje	 štipendije	 za	deficitarne	poklice	ne	vpliva	

na višino otroškega dodatka;
•	 ravno	tako	ne	vpliva	na	višino	plačila	dohodnine;
•	 dijak	lahko	istočasno	prejema	državno	štipendijo	in	šti-

pendijo za deficitarne poklice;
•	 v	primeru,	da	dijak	ponavlja	isti	letnik	oz.	ne	izpolnjuje	

pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendij-
sko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Posodobitev profilov na portalu Moj obrtnik 
Kot ste bili že obveščeni je portal Moj obrtnik nadgraje-
ni– največji slovenski portal za povezovanje obrtnikov z 
njihovimi kupci. Portal je idealna rešitev za vse, ki si želite 
povečati število kupcev in s tem širiti svoje poslovanje. 
Na portalu si lahko dopolnite svoj profil z vašo ponudbo, 
obratovalnim časom in ga popestrite z vašim logotipom 
in slikami, …, zato vas vabimo, da si čim prej posodobite 
svoj profil. Za člane OZS je brezplačna celovita predsta-
vitev na portalu Moj obrtnik. 
http://www.mojobrtnik.com/.  

PRED ZAČETKOM UREJANJA: Najprej morate klikniti v 

zgornji vrstici »V REDU«, da se strinjate z uporabo piškot-
kov, da se vam prikaže polje PRIJAVA, kjer se prijavite z 
geslom. 

GESLO: Za urejanje profila podjetja potrebujete 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-obvesti-
la iz zbornice. Dodatno se lahko odločite za: 
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OPRAVLJANJE ČEZMEJNIH STORITEV V AVSTRIJI
 PO 1.1.2017

Spremembe avstrijske zakonodaje s 1.1.2017 so prine-
sle številne novosti podjetjem in podjetnikom, ki svoje 
storitve opravljajo v Avstriji.  

Se vam zdi, da še vedno ne poznate vseh zakono-
dajnih pravil napotitve v Avstrijo? 
Bi se želeli seznaniti s spremembami zakonodaje, 
ki so že veljavne od 1.1.2017? 
Vas zanima, na kaj je potrebno paziti ob kontrolah?

Strokovni izvajalec Stb Mag. Johann Picej je davčni 
svetovalec z dolgoletnimi izkušnjami pri poslovan-
ju na avstrijskem trgu. Davčna pisarna DDr. Jaklitsch 
& Mag. Picej je bila ustanovljena leta 1972 ter poleg 
davčnega svetovanja nudi tudi podjetniško svetovanje 
in računovodski servis. Podjetjem ponujajo storitve pri 
vstopu na avstrijski trg ter strokovno svetovanje glede 
delovnega in obrtnega prava, priglasitve obrtne dejav-
nosti v Avstriji, sklada za gradbince (BUAK), prijave na 
finančno policijo, ustanovitve d.o.o. in s.p. v Avstriji ter 
za stranke izvajajo ostale aktivnosti povezane z opravl-
janjem dejavnosti v Avstriji:
•	 Novi	zakon	za	prevoznike,	tranzit,	kabotaža	v	
Avstriji, delovno pravo za prevoznike
•	 Slovenska	licenca	-	avstrijska	licenca

 

•	 Obrtniški groš je prav tako novost, ki jo uvajajmo na 
portalu. Lahko se odločite in obrtniške groše spreje-
mate tudi pri vas. Uporabnik portala ga kupi in poda-
ri, obdarjenec pa morda izbere prav vašo storitev ali 
izdelek. (Provizija pri vnovčenih groših znaša za člane 
OZS 9% od prodane vrednosti). Za ponudbo Obrtni-
ških grošev, prosimo, da izpolnite pristopnico na com/
postanite-ponudnik. Potem, ko boste oddali pristopni-
co (naročilo na Obrtniški groš), bo program omogočil 
vnos grošev.

•	 Povpraševanja/ponudbe. V kolikor se boste odlo-
čili lahko preko portala prejemate povpraševanja. 
Kupci bodo preko portala oddali povpraševanja. Vi 
kot naročnik portala, pa jih lahko pregledate in od-

date svojo ponudbo. (Brezplačno 90 dni za člane 
OZS, nato je naročnina 90€/leto – cena ne vsebuje 
22% DDV).

•	 SOS obrtnik. Brezplačno. Možno le, v kolikor ste 
naročeni na Povpraševanje.

Da bodo fotografije izgledale čim lepše, uporabite za di-
menzijo fotografij 370×210 pikslov.  Več o pogojih sodelo-
vanja na povezavi: 
http://www.mojobrtnik.com/postanite-ponudnik 

POMOČ PRI UREJANJU: V kolikor potrebujete pomoč pri 
izpolnjevanju lahko pokličete številko 080 12 42. 

•	 ZKO3	in	ZKO4	prijave	–	izjeme		-	podjemna	po-
godba  ali prepustitev delovne sile
•	 Potrebna	dokumentacija	v	vozilu		-	aneks	za	
napotitev, kontaktna oseba v Avstriji 
•	 Kako	urne	evidence	pravilno	voditi	
•	 Kako	delavcu	pravilno	plačati	-		kolektivna	
tarife - pravilna uvrstitev
•	 božičnica	in	regres,	potni	stroški	in	dnevnice
•	 Obdavčitev	v	Sloveniji	ali	tujini?	-	DDV	regis-
tracija
•	 Pravilna	priprava	na	finančno	inšpekcijo
•	 Kazenski	postopek	po	1.1.2017	–	jamstvo	
stranke
•	 Postopek	ustanovitve	podjetja	v	Avstriji	in	
izbira pravne oblike
•	 Davčna	registracija,	obračun	plač,	knjigovod-
stvo

Kontaktni podatki:
DDr. Jaklitsch & Mag.Picej Steuerberatungsgesellschaft 
m.b.H. Pischeldorfer Straße 107, 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee
Tel.: (0463) 56196, Fax: 56196-20, jaklitsch.picej@aon.at
FN 227013v LG Klagenfurt, WT-Code: 803188, ATU 

56240213, www.davcnisvetovalec.com
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Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale 
storitve medicine dela in športa 

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

VABILO
vse članice OOZ Celje vabimo, da se nam pridružite na

12. seji Sekcije podjetnic in obrtnic OOZ Celje
v četrtek, 23.03.2017, ob 7.30 uri

v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, 
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

D N E V N I   R E D :
1. Pozdrav, uvodne besede predsednice sekcije – ga. Alenka Vodončnik
2. Dnevni red  in potrditev zapisnika 11. seje – ga. Alenka Vodončnik
3. Aktualne zadeve: dogodek 500 podjetnic, mednarodna povezovanja, napoved majskega 

druženja – ga. Alenka Vodončnik
4. Pobude, predlogi in razno

Sekcija podjetnic in obrtnic OOZ Celje deluje že tretje leto z namenom povečanja sode-
lovanja, mreženja, izmenjave dobrih praks, izkušenj in informacij med članicami. Sama 
številka seje kaže na to, da smo bile v preteklosti zelo aktivne. Udeležile smo se različnih 
dogodkov, kjer smo spoznale podjetnice iz širšega slovenskega okolja in tujine. Glede na 
to, da želimo pritegniti v svoj krog čim več poslovnih žensk, vabimo prav vse članice OOZ 
Celje, da se nam pridružite.

Pričakujemo vas na zbornici in verjamemo, da se boste odzvale povabilu. Takšni dogodki 
so tudi priložnosti, da izvemo marsikaj novega, utrdimo obstoječe vezi in sklenemo nova 
poznanstva. 

Potrditev vaše udeležbe pričakujemo do srede, 22.03.2017, do 12. ure na 

mail: tatjana.stinek@ozs.si.

Do našega srečanja Vas lepo pozdravljamo!

Samostojna svetovalka OOZ Celje: Predsednica sekcije:  
Mag. Tatjana Štinek Alenka Vodončnik
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec februar 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2016 1.653,67 
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto 
osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna stopnja 
davkov in prispevkov v letu 2015 je 34,88 % (Ur.l. RS 19/2016). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2017(Ur.l. RS št. 
79/2016):

  

nad do

668,44 16%

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

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

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

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

DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2017:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.047,57  368,22

1.047,57 275,22

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 203,08 €

za dva vzdrževana otroka 423,85 €

za tri vzdrževane otroke 792,06 €

za štiri vzdrževane otroke 1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok 1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 2.477,03

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Mi-
nimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2017 dalje znaša  804,96 €  (Ul.RS 62015 in 
92/2015).  

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec FEBRUAR 2017 19 delov-
nih dni in 1 praznik - skupaj 160 ur. Regres za prehrano za-
sebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 
6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno 
dejavnost, so:
•	 članarina	obrtno-podjetniški	 zbornici	 (obvestilo	o	višini	 in	

načinu plačila prejmete od OZS)
•	 prispevek	 za	 pokojninsko	 in	 invalidsko	 zavarovanje	 od	

1.4.2016 dalje v višini 32,43 € (Ur.l.RS 21/16) nakazati na 
PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika – 
44008

•	 prispevek	za	poškodbe	pri	delu	in	poklicno	bolezen	(0,53	%	
od PP) v znesku 8,31 € 

•	 prispevek	po	55.a	členu	ZZVZZ-M	(6,36	%	od	0,25	%	PP)	v	
znesku  24,93 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 33,24 € nakazati 
na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna št.plačnika – 
45004.

Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne podračune:
•	 PDP	-	proračun države   SI56  0110-0888 1000030
•	 PDP	–	ZPIZ  SI56   01100-8882000003
•	 PDP	–	ZZZS  SI56  01100-8883000073

z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela: 
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej Obrtnikov 
Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 21   (168) 1    (8) 22 176
Februar 19   (152) 1    (8) 20 160
Marec 23   (184) 0 23 184
April 18   (144) 2   (16) 20 160
Maj 21   (168) 2   (16) 23 184
Junij 22   (176) 0 22 176
Julij 21   (168) 0 21 168
Avgust 22   (176) 1    (8) 21 184
September 21   (168) 0 21 168
Oktober 21   (168) 1    (8) 22 176
November 21   (168) 1    (8) 22 176
December 19   (152) 2   (16) 21 168
Skupaj 249   (1992) 11  (88) 260 2080

Število delovnih dni za leto 2017 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – februar  2017

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

58 % PP** 3,5 PP***

919,10 5.546,31

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 
1.555,89 EUR* 950,80  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp.    3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ    355,36 2.118,71

*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  
PP2016     1.584,66 EUR = 919,10 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.584,66 EUR 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. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe 
v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega raz-
merja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. 
do vključno 28. 2. 2017 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek 
povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2016 
do 28. 2. 2017, znaša 809,06 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2015 
znaša 1.555,89 eur).

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 
2017 dalje, znaša 824,02 eur (52 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunana na mesec, ki za leto 2016 
znaša 1.584,66 eur). 

V primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 804,96 EUR, je za potrebe pravilnega 
obračuna prispevkov potrebno k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini  19,06 EUR in od 
zneska  824,02 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.
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www.podjetnica.com – 500 PODJETNIC!                     
Največji dogodek ženskega podjetništva v Sloveniji 

Se vidimo 5. 4. 2017 
 
 
 

OOZ Celje se že 5. leto vključuje v dogodek  500 podjetnic, zato imate 
naše članice posebno ugodnost:  nižja kotizacijo (59 eur) – v kolikor pa bo udeležba članic OOZ 
Celje večja od 10  boste imele še nižjo kotizacijo (49 eur). V nadaljevanju sledi povabilo organizatork in 
predstavitev dogodka: 
 
Drage podjetnice - obrtnice, 
večina velikih zgodb se je začela v garažah. Naša pa se je, kot je bolj običajno za ženske , začela za kuhinjsko 
mizo. Tri punce, vsaka s svojim podjetjem, a s skupnimi sanjami. Z vizijo, da bomo nekoč na enem mestu zbrale 
kar 500 podjetnic. Upale smo si sanjati na veliko.  
 
Prihaja PETI DOGODEK, ki bo nekaj posebnega, kot se za peto obletnico spodobi. 

 
Sreda, 5. 4. 2017, od 9.00 – cca. 16.00 v Grand hotelu Union v Ljubljani 

 
Naša namen in cilj sta, da vam omogočimo, da si na enem mestu razširite vašo poslovno mrežo, pridobite nove 
informacije, poznanstva in s tem pripomorete k še boljšemu poslovnemu uspehu. Želimo si, da bi tudi ve iz leta v 
leto rastle, zato je rdeča nit našega petega dogodka »MOJE PODJETJE RASTE«!  
 
Čaka vas veliko presenečenj, malih pozornosti, nagrad, smeha, koristnih informacij za vaše podjetje … vsega pa 
ne smemo povedati, saj smo ženske rade malo skrivnostne  
 
Več o programu in predavateljih si preberite na http://www.podjetnica.com/500-podjetnic-2017/ 
Seveda smo poskrbele tudi, da bo vaše podjetje čim bolj prepoznavno, zato vam nudimo možnost predstavitve 
vaše dejavnosti na http://www.podjetnica.com/. 
Te predstavitve nato delimo tudi na naši Facebook strani https://www.facebook.com/podjetnica/. 
 
Prijavite se še danes in predstavite svojo zgodbo, da bodo vaše potencialne stranke čim prej izvedele za vas. V 
prijavnici pod rubriko »Ste članica kakšnega društva, združenja žensk? Če ja, katerega?” obvezno vpišite vaše 
članstvo OOZ Celje, saj vam le tako pripada najnižja kotizacija. O svoji prijavi do četrtka, 23.3.2017, obvestite 
tudi kontaktno osebo na OOZ Celje mag. Tatjano Štinek po e-pošti tatjana.stinek@ozs.si.  
 
Veselimo se srečanja z vami na petem dogodku 500 podjetnic. 

Organizatorke dogodka  
Zori Jakolin, Urša Žorž in Petra Škarja  

 
 
 
 


