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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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CELJE INTERNATIONAL BUSINESS FORUM
ki bo potekal 12. in 13. septembra v Celju

Spoštovani,
v imenu Mestne občine Celje, Regionalne gospodarske zbornice Celje, Območne obrtno - podjetniške zbornice Celje, 
Celjskega	sejma,	Kovintrade-a,	Kluba	podjetnikov	Zlatorog,	Inkubatorja	Savinjske	regije	in	Razvojne	agencije	Savinj-
ske regije Vas vljudno vabimo na:

V A B I L O 
NA 9. DRUŽABNO SREČANJE ČLANOV OOZ CELJE

Vabimo vas, da si rezervirate  čas za skupno druženje na našem tradicionalnem srečanju, ki bo 

v petek, 22. septembra 2017, s pričetkom ob 16.30 uri,
na  športno-rekreacijskem centru na Lopati pri Celju

Program s pričetkom ob 17. uri :
•	 nagovor	predsednika	OOZ	Celje	g.	Mirana	Gracerja	
•	 nagovor	predstavnika	OZS	
•	 nagovor	predstavnika	Mestne	občine	Celje
•	 zabavni	program	

Pričakujemo vas, vaše družinske člane in vaše zaposlene, saj bo to čas in prostor za izmenjavo izkušenj, oblikovanje 
novih idej, predvsem pa za zabavno druženje stanovskih kolegov. Pomembno je, da okrepimo naša srečanja, saj 
bomo samo skupaj močni in uspešni v naših skupnih prizadevanjih za boljši jutri. 

Pogoji udeležbe:
Za člane OOZ Celje je udeležba brezplačna, za družinske člane in delavce, zaposlene pri članih, participacija 
znaša 5 € (otroci do 18. leta brezplačno).

Prijave ter plačila participacije sprejemamo na sedežu zbornice do  vključno petka, 15. septembra 2017, do 13. 
ure. Za dodatne informacije pokličite tel. št. 03 425 22 74. Srečanje bo organizirano v vsakem vremenu.

Vabimo vas, da se srečanja udeležite v čim večjem številu.
Miran Gracer, predsednik OOZ Celje

Glavna	tema	letošnjega	foruma	je:
 INNOVATIVE SALES & MARKETING AND DISTRIBUTI-
ON CHANNELS  
Edinstven poslovni dogodek z uglednimi gosti in govor-
ci. Spoznali boste najnovejše trende in inovativne poti 
na	 področjih	 prodaje,	 trženja	 in	 distribucije.	 Globalno	
uspešni poslovneži vam bodo iz prve roke predstavili zelo 
uspešne poslovne  koncepte in metode za dostop do no-
vih kupcev, povečanja ugleda blagovne znamke ter učin-
kovite distribucije izdelkov in storitev. 

Poslovni forum bo potekal v času 50. Mednarodnega 
sejma obrti in podjetništva v Celju,  kar predstavlja 
priložnost za obisk največjega poslovnega sejma v 

regiji. Udeleženci foruma imajo na dan foruma ob pri-
javi prost vstop (prijave bodo omejene). 

Prijava na povezavi  
http://celje-international.com/#section-registration  ali 
pošljite elektronsko pošto na razvojna.agencija@rasr.si . 

Forum bo potekal v angleškem jeziku, zagotovljen 
pa bo prevod v slovenski jezik. Med potekom foruma 
bodo organizirana B2B srečanja z mednarodnimi sve-
tovalci projekta IEX360. V kolikor Vas ali vaše podjetje 
zanima, se lahko prijavite tudi na to srečanje, ki bo na 
celjskem sejmišču 13.9.2017 med 13:30 in 14:30 uro. 
Več informacij na www.celje-international.com .
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Pester program na jubilejnem 50. MOS 

Na jubilejnem, 50. Mednarodnem sejmu obrti in 
podjetnosti, ki bo med 12. in 17. septembrom v Ce-
lju, se bo tudi letos v dvorani L1 in drugih sejemskih 
dvoranah na površini več kot 1.000 m² predstavi-
la Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj s 
strokovnimi sekcijami, območnimi zbornicami ter 
domačimi in tujimi partnerji.   Na ulici obrti bodo 
predstavili obrtne poklice, letošnja novost pa bo va-
jeniška pisarna, kjer bodo obiskovalcem na voljo vse 
informacije o vajeništvu. Zanimive bodo tudi okro-
gle mize in predavanja ter razstava inovacij. Članom 
OZS so tudi letos na voljo brezplačne vstopnice za 
prvi sejemski dan, davčni in pravni svetovalci OZS 
pa bodo od torka do petka nudili brezplačno stro-
kovno pomoč. 

Sejem ima prvo državo partnerico v zgodovini, Hrvaško, 
ki zaradi svoje bližine in tudi sicer že dobrega sodelova-
nja med podjetniki na obeh straneh meje, odpira nove 
priložnosti za krepitev gospodarskega sodelovanja. Na 
50. MOS se bo predstavilo 1478 razstavljavcev, od tega 
direktno 883, iz 30 držav. 

Dosežki, inovacije in zanimivi dogodki 
Na letošnjem sejmu se bo predstavilo 11 območnih obr-
tno-podjetniških zbornic s člani in partnerji. Prvi sejem-
ski dan, 12. 9., bo t.i. Mariborski dan, ki se bo pričel z 
novinarsko	konferenco	z	naslovom	»Kdaj	 in	kako	bodo	
slovenski delodajalci, katerih delavci so delali v Avstriji, 
dobili od države vrnjen preplačan denar«, predstavili pa 
bodo tudi novo mednarodno spletno platformo za po-
moč pri prodaji in nakupu podjetja v okviru   projekta 
C-TEMAlp. OOZ Celje bo prvi dan organizirala dogodek 
Woman to woman 2017,	OOZ	Krško	pa slovensko-hr-
vaški forum, na katerem bodo med drugim predstavili 
priložnosti za gradbeni sektor na Hrvaškem, drugi se-
jemski dan pa še okroglo mizo o delitveni ekonomiji. 
Tretji sejemski dan, 14.9., bo OZS organizirala  medna-
rodno poslovno srečanje  obrtnikov in podjetnikov iz 
10 držav, OOZ Maribor pa  izobraževalni dogodek o 
čezmejnem opravljanju storitev v Avstriji  ter  o pre-
nosu lastništva podjetja. Dan kasneje bo zanimiva 
tudi okrogla miza zavezništvo za mlade v organizaciji 
OOZ	Krško.	

Poleg petih strokovnih sekcij OZS (sekcija gradbincev, 
kovinarjev, plastičarjev, elektronikov in mehatronikov 
ter sekcije za domačo in umetnostno obrt) se bo na sej-
mu predstavil tudi Odbor za znanost in tehnologijo pri 
OZS skupaj s svojimi partnerji. Predstavili bodo najno-
vejše dosežke, inovacije ter storitve partnerskih fakultet, 
razvojnih inštitucij in srednješolskih centrov. Na razstav-
nem prostoru odbora bo med drugim na ogled unika-
tno vozilo aerodinamične oblike s hibridnim električnim 
in reakcijskim pogonom, model  futurističnega motoci-
kla z 2WD električnim pogonom  in še marsikaj. Zanimiv 
pa	bo	 tudi	dogodek	B2S,	Business	 to	Science,	14.	 sep-
tembra, kjer bodo predstavniki razvojno-  raziskovalnih 
inštitucij in fakultet obiskovalcem nudili brezplačne in-
formacije in kontakte. 

Ulica Obrti – predstavitev obrtnih poklicev
Ulica obrti bo organizirana po načelu »vse na enem me-
stu«, saj bodo lahko obiskovalci videli predstavitev po-
sameznih poklicev, vključitev dijakov v proces praktič-
nega usposabljanja z delom, dobili informacije srednjih 
šol in spoznali strokovno podporo obrtno-zborničnega 
sistema. Učenci se bodo lahko tudi sami preizkusili v 
posameznem poklicu in ugotovili, ali bi določen poklic 
opravljali z veseljem. Letošnja novost na ulici obrti bo 
vajeniška pisarna, kjer bodo lahko zainteresirani obisko-
valci prejeli vse informacije o izvajanju vajeništva. Na 
ulici	obrti	bo	predstavljeni	poklici:	oblikovalec	kovin	–	
orodjar, mizar, gostronom - hotelir, kamnosek, električar, 
pečar	–	polagalec	keramičnih	oblog,	tesar,	pek,	slaščičar,	
avtoserviser in avtokaroserist. Za učence osnovnih šol 
in njihove spremljevalce bo OZS zagotovila brezplačne 
vstopnice!

Predstavitev domačih in tujih partnerjev OZS 
V okviru razstavnega prostora OZS v dvorani L1 se bodo 
predstavili	 domači	 partnerji	 (FURS,	 SID	 Banka	 in	 Prva	
kreditna zavarovalnica d.d., Sklad obrtnikov in podje-
tnikov) in tuji partnerji (Slovensko deželno gospodarsko 
združenje Trst in Slovenska gospodarska zveza iz Celov-
ca	 ter	Obrtna	zbornica	Tuzle	 iz	Bosne	 in	Hercegovine).	
Tudi letos se bodo predstavili partnerji kartice Mozaik 
podjetnih, poseben kotiček pa bo namenjen promociji 
nove	televizijske	oddaje	IZZIVI	–	obrt	in	podjetništvo,	ki	
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Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 9. 2017, Stran: 2168
Namen razpisa: Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov 
vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevze-
mom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na 
nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s po-
slovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.
Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z 
vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslova-
nja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja 
s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f )		Krepitev	kompetenc	–	usposabljanja	

Rok: Roka za oddajo vlog sta: 2. 10. 2017 in 1. 3. 2018.
Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prija-
vitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 
elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si 
ter www.spiritslovenia.si/. 

 

 

je od 1. septembra dalje na sporedu vsak petek ob 20. 
uri na TV Maribor. 

Odprtje MOS in podelitev cehov 
Slavnostno odprtje sejma bo v torek, 12. 9., ob 10. 
uri. Najuspešnejšim razstavljavcem pa bo OZS v sodelo-

vanju s Celjskim sejmom in Mestno Občino Celje v četr-
tek,	14.	9.,	podelila	zbornična	sejemska	priznanja	–	zlati,	
srebrni in bronasti ceh. 

Člani	 lahko	brezplačne	vstopnice	 za	prvi	 sejemski	dan	
prevzamete na OOZ Celje.

ZRSZ objavil javno povabilo Zaposli.me 
2017/2019
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev 
brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo 
ciljnim skupinam programa in jih je ZRZS predlagal za 
vključitev. Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Iz-
plačamo jo v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izpla-
čilu plače za 12. mesec zaposlitve. Delovno razmerje 
mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev nepreki-
njeno.	 Kandidate	 zaposlite	 za	 polni	 delovni	 čas	 (40	 ur	
na teden). Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne 
krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z od-
ločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev 
prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti 

za krajši delovni čas. Pred 
oddajo ponudbe na javno 
povabilo morajo delodajalci upoštevati postopek izbo-
ra kandidatov za prosto delovno mesto. Predvidena je 
vključitev 9.526 brezposelnih iz vse Slovenije, s ci-
ljem, da ohranijo zaposlitev tudi po izteku subvencije. 
Oddaja ponudbe je možna vsak dan, do porabe razpo-
ložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se 
izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 
Več o javnem povabilu ZRSZ najdete na povezavi 
h t t p s : / / w w w. e s s . g ov. s i / d e l o d a j a l c i / f i n a n c n e _
spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019.  

SPIRIT Slovenija: Javni razpis za vzpostavitev ali 
nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 
2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« 
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Štipenditorji vabljeni k oddaji podatkov 
o štipendistih za leto 2017/2018 

Od 1. septembra dalje lahko štipenditorji poročate skla-
du o podeljenih štipendijah. Vsi štipenditorji v Sloveniji 
morajo vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, 
ki jih izplačujejo, ne glede na to kdaj so prvič podelili 
posamezno štipendijo. Poročati morajo podjetja, podje-
tniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva 
in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma 
študijskem letu 2017/2018 vsaj enega štipendista. Po-

ročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je 
potreben ustrezen certifikat. 

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 
2017/2018 je 31. 12. 2017. Več informacij je na voljo na 
spletni strani www.sklad-kadri.si/ ali v času uradnih ur 
na telefonski številki 01 43 41 081 ter na e-naslovu 
porocanje@sklad-kadri.si. 

Sekcija za promet

Slovenska družinska podjetja, od katerih je več kot 90 % 
mikro in majhnih podjetij, prispevajo okoli 67 % dodane 
vrednosti slovenskih podjetij in zaposlujejo kar 70 % de-
lovne sile. Več kot polovico slovenskih družinskih podje-
tij vodi prva generacija. Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije 
(GZS) sta reprezentativna predstavnika, ki zastopata tudi 
interese slovenskih cestnih prevoznikov in se želita pri-
bližati 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 želita, da se povezovanje slovenskih prevo-
znikov in delovanje družinskih podjetij še izboljša. Zaradi 
tega vas vabimo, da se 

pridružite strokovnemu in družabnemu 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)

Na tem srečanju, ki je pod pokroviteljstvom Ministr-
stva za infrastrukturo, bo:
•	 pozdravni	govor	državnih	in	zborničnih	predstavnikov
•	 strokovno	predavanje	o	prenosu	 lastništva	na	mlajše	

generacije (pravni, finančni in davčni vidiki prenosa ter 
primeri dobrih praks)

•	 predstavitev	 prihodnosti	 digitalizacije	 v	 transportni	
dejavnosti

•	 predstavitev	elektronskega	cestninjenja	v	Sloveniji	od	2018
•	 predstavitev	sponzorjev
•	 družabni	program
 
Na srečanju bo poskrbljeno za hrano in pijačo, ki jo bosta 
zagotovila organizatorja s sponzorji, igral bo ansambel 
Modrijani. Medijsko bo prireditev pokrival Radio 1, pre-
ko katerega bo na dan prireditve tudi oddajanje v živo, z 
njihovega reportažnega avtobusa. Na srečanje, ki ga or-
ganizirata Sekcija za promet pri OZS in Združenje za pro-
met	pri	GZS		so	vabljeni	vsi	družinski člani transportnih 
podjetij. Prijave oddajte do 20.9.2017 na spletni strani 
https://www.gzs.si/zdruzenje_za_promet/Obrazec/
Sre%C4%8Danje-prevoznikov-3092017. 

Dobili smo novo TV oddajo IZZIVI – obrt in podjetništvo!

Slovenski obrtniki in podjetniki so po dolgih letih 
čakanja dobili svojo televizijsko oddajo. 1. septem-
bra  2017je bila na televiziji prvič predvajana nova 
TV oddaja z naslovom IZZIVI – obrt in podjetništvo, 
ki je v prvi vrsti namenjena obrtnikom in podjetni-
kom. Na sporedu bo vsak petek ob 20. uri na TV Ma-
ribor, 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 
OZS, v njej pa bodo celostno predstavljene teme s po-
dročja obrti in podjetništva. Oddaja bo informativno-
-izobraževalnega formata, v njej pa se bomo lotili ak-
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tualnih tem s področja obrti in podjetništva, svetovali 
obrtnikom in podjetnikom, jih izobraževali in informi-
rali o aktualnih dogodkih, zakonodajnih spremembah, 
predstavljali dobre prakse slovenskih obrtnikov in pod-
jetnikov in še mnogo več. TV Maribor sodi pod okrilje 
RTV Slovenija, prek različnih internetnih ponudnikov pa 
je dostopna gledalcem po vsej Sloveniji. Oddajo si boste 
lahko ogledali tudi na MMC portalu RTV Slovenija. Vodi-
teljica in urednica oddaje je Duška Lah.

Poleg OZS so oddajo podprli tudi njeni dolgoletni par-
tnerji, in sicer: NLB, Zavarovalnica Triglav, Slovenski 
podjetniški sklad, Sklad obrtnikov in podjetnikov, 
Spirit Slovenija ter Center RS za poklicno izobraže-
vanje. 

Vsebina oddaje bo zanimiva tudi za širšo javnost, ki jo 
zanima področje obrti in podjetništva. OZS skupaj s par-
tnerji in ustvarjalci oddaje vabi k ogledu!

NEGA Brivsko-frizerska družba, d.o.o., Celje – podjetje z 
več kot 55 letno tradicijo poslovanja

Uspešno podjetje, ki s svojim neprekinjenim delova-
njem posluje od leta 1961, deluje v petih  frizerskih eno-
tah v mestu Celje. Dvajset frizerk skrbi za nadgrajevanje 
svojega znanja, spremlja novosti na področju stroke in 
poskrbi,  da so njihove stranke zadovoljne s kvaliteto 
storitev. Nega d.o.o. ima v svoji ponudbi dnevne priče-
ske za ženske in moške, za posebne, slavnostne prilo-
žnosti za oba spola in vse starosti, striženje in kodranje 
las, barvanje in vse storitve za friziranje poleg tega pa 
še urejanje obrvi, trepalnic, brk  in brade, sprostitveno 
masažo po britju, nego lasišča ter svetovanje s področja 
frizerskih storitev.

Marjeta Mohar: »Odprti smo  za vsako pobudo ali pre-
dlog stranke, ki nam bo pomagal izboljšati kvaliteto sto-
ritev.	Če	pa	nam	stranke	namenijo	kakšno	 iskreno	po-
hvalo, smo tega resnično veseli.« Poleg pestre ponudbe 
v salonih je podjetje nekaj posebnega tudi zaradi lastni-
ške strukture, saj so družbeniki tisti, ki so bili in tisti, ki 
so sedaj zaposleni. To vpliva  na delo in organizacijo, saj  
imajo vsi zaposleni interes za čim bolj uspešno poslo-
vanje podjetja. So lastniki dveh lokalov, tri pa imajo v 
najemu. Vsi lokali se nahajajo v centru mesta Celje, kar 
pomeni, da se podjetje sooča tudi z problematiko nizke 
frekvence obiskovalcev mestnega jedra, kar posledično 
vpliva na obisk salonov. Vključujejo se v aktivnosti in do-
godke za oživitev centra Celja, ki potekajo pod okriljem 
Mestnega marketinga Celja. Promovirajo se preko sple-

tne strani in fb, predvsem pa se zavedajo, da je najboljša 
reklama priporočilo zadovoljnih strank. 

Čeprav	delujejo	 v	 ločenih	 salonih	 za	 ženske	 in	moške,	
je pomembno le to, da se stranka pri njih dobro poču-
ti in je zadovoljna z njihovim delom. Stranke, ki  so jim 
zveste tudi desetletja, s sabo pogosto pripeljejo tudi 
svoje družinske člane. Zaposleni se redno dodatno iz-
popolnjujejo ter spremljajo novosti v frizerski stroki in 
modi. Skrbijo za obnovo poslovnih prostorov, in s tem 
za sodoben in prijeten ambient, hkrati pa tudi za svojo 
urejenost, zdravje in dobro počutje na delovnem mestu. 
Trenutno se usposabljajo na domačem trgu, seznanjajo 
pa se tudi s trendi iz sveta mode. Pri svojem delu upora-
bljajo materiale domačih in tujih blagovnih znamk, vse 
z namenom, da  poskrbijo ne samo za lepe ampak tudi 
zdrave lase.  Zaposlene se družijo tudi izven delovne-
ga časa; med letom organizirajo piknik, vsaj enkrat le-
tno ob zaključku poslovnega leta pa se vse srečajo in k 
druženju	povabijo	 tudi	 bivše	 zaposlene.	 Kolektiv	 pod-
jetja se stara, zato se zgodijo tudi daljši izostanki zaradi 
bolezni. V preteklosti so sodelovali na obrtnih sejmih v 

Foto: arhiv Nega d.o.o.

Foto: arhiv Nega d.o.o.
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Celju in na frizerskem sejmu.  S frizersko šolo sodelujejo 
ves čas svojega obstoja. Želijo si čim več podmladka, kar 
pa jim sedanje finančno stanje podjetja onemogoča. V 
preteklosti so imeli naenkrat tudi po 10 vajencev, sedaj 
usposabljajo 2 do 3 dijake.

Vse od samega začetka je podjetje član OOZ Celje, nji-
hova direktorica Marjeta Mohar pa se je vključila tudi v 
sekcijo Podjetnic in obrtnic pri OOZ Celje takoj ob nje-

nem	nastanku.	Marjeta	Mohar:	»Kot	člani	OOZ	Celje	se	
udeležujemo strokovnih ekskurzij in predstavitev do-
brih praks. V sklopu sekcije podjetnic in obrtnic pri OOZ 
Celje se vključujemo v vse aktivnosti in za članice sekci-
je smo letos izvedli predstavitev našega dela v salonu 
Zora. 
Veseli smo, da smo člani zbornice, saj nas strokovna 
služba  seznanja z vsemi novostmi tako na strokovnem 
kot poslovnem področju.«

Začetek gradnje logističnega centra 
na območju Lopate

Na Lopati pri Celju so 25.7.2017 simbolično zasadili prvo 
lopato za izgradnjo sodobnega logističnega centra ob 
avtocesti	 Ljubljana-Maribor.	Gre	 za	 investicijo	podjetja	
Frigotransport Pišek & Hsf d.o.o., katere gradnja prve 
faze	je	ocenjena	na	3,5	do	4	milijone	evrov.	Gre	za	prvi	
večnamenski objekt, v katerem bodo na enem mestu 
prevoznikom ponudili logistične storitve. Logistični 
center bo namenjen zbiranju in razporejanju tovora ter 
opravljanju vseh vzporednih logističnih storitev. V cen-
tru bosta prva delovala tehnični center za tovorna vo-
zila in sodobna avtopralnica, kasneje pa bodo zgrajene 
hladilnice	ter	stanovanja	za	voznike.	Ko	bo	sprejet	pro-
storski plan, bo investitor center razširil še z restavracijo, 
trgovino, bencinsko črpalko in varovanimi parkirišči.

Na	 dogodku	 so	 bili	 prisotni	 Branko	 Meh,	 predsednik	
OZS,	mag.	Darja	Turk,	podžupanja	MOC,	Miran	Gracer,	
predsednik OOZ Celje, Danijel Lamperger, direktor OZS, 

številni izvajalci ter investitor Peter Pišek, lastnik podje-
tja Frigotransport Pišek & Hsf d.o.o. ter predsednik Sek-
cije za promet pri OZS. 

Foto: arhiv Peter Pišek

Foto: arhiv Peter Pišek
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P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 

PODJETJE/S.P.:________________________________________________________________________

MATIČNA	ŠTEVILKA:	_________________________________________	

SEDEŽ: ____________________________________________________

ZAVEZANEC	ZA	DDV:			DA				NE			(obkroži!),																		DAVČNA	ŠT.:		______________________________	

TELEFON	OZ.	GSM:	_________________________			E-POŠTA:	__________________________________				

ŠTEVILKA	KARTICE	MOZAIK	PODJETNIH:	___________________________________________________																																																				

1. PREDSTAVITEV SPODBUD IN STORITEV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
KDAJ:			19. 9. 2017 ob 12. uri 

IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

2. REGIJSKO SREČANJE CELJSKO-SAVINJSKE REGIJE
KDAJ:			27. 9. 2017 ob 17. uri 

IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

1.  PREDSTAVITEV SPODBUD IN STORITEV 
ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE

v torek, 19. 9. 2017, ob 12.00 

ZRSZ V okviru programov spodbujanja zaposlovanja omogoča subvencije oziroma delno povračilo stroškov za za-
poslitev novih sodelavcev.  Podjetnikom lahko dodelijo subvencije za nove zaposlitve, povrnejo prispevke deloda-
jalca za novozaposlene sodelavce ali sofinancirajo stroške zaposlitev v javnih delih. Na seminarju bodo podrobneje 
predstavljeni aktualni program in ukrepi ter javna povabila. 

Predstavitev bo izvedla mag. Alenka Rumbak, direktorica ZRZS OS Celje.

Vsebina: 
•	 storitve	ZRSZ	in	dostopnost
•	 predstavitev	finančnih	spodbud	za	zaposlovanje	
•	 storitve	Pisarne	za	delodajalce

Udeležba je brezplačna za vse udeležence.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

2. REGIJSKO SREČANJE CELJSKO – SAVINJSKE REGIJE
v sredo, 27. 9. 2017, ob 17.00 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami Celjsko-Sa-
vinjske regije organizira regijsko srečanje članov. Srečanje bo priložnost za pogovor z vodstvom zbornice in za raz-
mišljanja o aktivnostih obrtno-podjetniškega zborničnega sistema v prihodnje.

Regijsko srečanje je namenjeno spoznavanju dela obrtno-podjetniškega zborniškega sistema, seznanjanju 
z aktivnostmi na različnih področjih in načrtovanju dela v prihodnje. Prav tako je to odlična priložnost, da 
obrtniki in podjetniki z vodstvom zbornice delijo ideje in pobude za aktivnosti, ki bi pripomogle k izboljša-
nju poslovnega okolja za malo gospodarstvo. 
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Francu Podbregarju v spomin

V torek, 13. junija 2017, smo se na 
celjskem mestnem pokopališču po-
slovili od znanega mojstra krojača 
Franca Podbregarja, ki se je leta 1935 
rodil na Mariborski cesti v Celju in se 
v isti hiši, pri svojem očetu, izučil kro-
jaške obrti. Po očetovi upokojitvi je 
prevzel delavnico in vodil krojaštvo 
več kot 40 let. V tistih časih je bilo v 
Celju veliko krojačev in tudi veliko 
dela. S trdim delom je preživljal dru-
žino in organiziral delo za zaposlene 
in	vajence.	Kljub	temu	je	Franjo	našel	
čas tudi za strokovno delo zunaj de-
lavnice. Leta 1958 so bili mladi kro-
jači in šivilje pobudniki ustanovitve 
sekcije tekstilcev v Celju. Med njimi 
je bil tudi Franjo, ki je sekcijo pozneje 
vodil celih 45 let. To je bila prva sek-
cija tekstilcev - oblačilcev v Sloveniji 
in je povezovala 99 krojačev in šivilj 
iz celjske regije, njena najpomemb-
nejša naloga pa je bila urejanje ceni-
ka in normativov krojaških storitev. 
Poleg tega je sekcija opozarjala na 
pomen znanja, predvsem praktičnih 
veščin. Tudi Franjo osebno se je od-
ločno zavzemal za prestrukturiranje 
šolstva s poudarkom na praktičnem 
pouku. Tako je bil na njegovo pobu-
do ustanovljen program tekstilno-
-obrtni konfekcionar v takratnem 
usmerjenem izobraževanju.

V okviru sekcije je organiziral raz-
lične strokovne ekskurzije, tečaje, 
seminarje ter praktične prikaze no-
vejših tehnologij. Dva mandata je 
bil podpredsednik OOZ Celje, ki je 

imela takrat okrog 1400 članov. Leta 
1986 je bil vpet v izgradnjo novega 
Doma obrtnikov Celje, na kar je bil 
zelo ponosen. Od leta 1969 do leta 
2002 je bil član upravnega odbora 
OOZ Celje, od 1974 do leta 2002 po-
slanec skupščine OOZ Celje, pet let 
pa je bil tudi član upravnega odbora 
Stanovanjske ustanove OOZ Celje. 
Leta 1987 je bil pobudnik ustanovi-
tve sekcije tekstilcev pri OZS. Postal 
je njen podpredsednik, prav sekcija 
tekstilcev pa je pozneje predlagala 
ponovno uvedbo mojstrskih izpitov 
v Slovenji. Sodeloval in povezoval 
je multiplikatorje pri izvedbi izo-
braževanja pri Obrtni zbornici spo-
dnje	 Bavarske	 v	 Münchnu.	 Od	 leta	
1996 do leta 2004 je bil tudi častni 
član drugostopenjskega sodišča pri 
OZS, ki je reševalo pritožbe. Franjo 
je delovno kariero posvetil razvoju 
in izobraževanju mladih ter izučil 46 
vajencev.	Bil	 je	tudi	predsednik	izpi-
tnega odbora za pripravnike pri OOZ 
Celje. Sodeloval je v ocenjevalni ko-
misiji pri izvajanju zaključnih izpitov 
in v ocenjevalni komisiji pri šolskih 
tekmovanjih, ki jih je vsako leto or-
ganizirala skupnost tekstilnih šol 
Slovenje. En mandat je bil tudi član 
kurikularne komisije pri prenovi izo-
braževalnih programov krojač-šivilja 
pri Centru za poklicno izobraževanje 
Slovenije.

Za svoje poklicno delovanje in za 
uspešno delo je prejel vsa možna 
priznanja OZS in OOZ Celje in šte-

vilna druga. Med najpomembnejša 
šteje odlikovanje z Medaljo dela, ki 
jo je iz rok takratnega predsednika 
predsedstva SFRJ Janeza Drnovška 
prejel novembra 1989, najbolj pono-
sen pa je bil na naziv častnega člana, 
ki mu ga je OOZ Celje podelila leta 
2004. Zagotovo pa je bila Franju naj-
večje zadovoljstvo, ponos in prizna-
nje njegova družina, ki ga je pri vsem 
podpirala.	Ker	ob	prihodu	globaliza-
cije, ki je najbolj prizadela tekstilno 
panogo, ni mogel sprejeti zatona 
krojaštva, se je z veseljem pridružil 
pobudi Muzeja novejše zgodovine 
Celje in bil soustanovitelj Obrtniške 
ulice. Tja je zahajal z velikim vese-
ljem in mladim rodovom kazal, kako 
pomembno je bilo nekoč delo in ži-
vljenje obrtnikov. Njegovo delo nas 
bo vodilo naprej in z zlatimi črkami 
bo ostal zapisan med strokovnimi 
prijatelji in sodelavci.

Franc Turnšek, 
predsednik izpitnega odbora za 

mojstrski naziv krojač-šivilja pri OZS

Posodobitev profilov na portalu Moj obrtnik  
Portal Moj obrtnik je 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 
predstavitev na portalu Moj obrtnik. http://www.mojobrtnik.com/.  

PRED ZAČETKOM UREJANJA: Najprej morate klikniti v zgornji vrstici »V REDU«, da 
se strinjate z uporabo piškotkov, 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, ki ga najdete na računu za članarino. 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. Dodatno se 
lahko odločite za: 

•	 Obrtniški groš je elektronski darilni bon. 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,  
izpolnite pristopnico na   mojobrtnik.com/postanite-ponudnik.  Kko boste oddali 
pristopnico (naročilo na Obrtniški groš), bo program omogočil vnos grošev.

•	 Povpraševanja/ponudbe: preko portala lahko prejemate povpraševanja, 
ki jih bodo potencialni kupci oddali za vaše storitve. Vi kot naročnik portala jih 
lahko pregledate in oddate svojo ponudbo. (do preklica je storitev za člane OZS 
brezplačna).

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

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

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

Foto: arhiv družine Podbregar
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec avgust 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JUNIJ 2017  1.602,21 €. 
(Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov v letu 2016 je 34,99 % (Ur.l. RS 13/2017).

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 AVGUST 2017 upoštevaj-
te upoštevajte 22 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 184 
ur. Regres za prehrano zasebnika 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	

1.4.2017 dalje v višini 33,01 € (Ur.l.RS 14/17), 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 – AVGUST 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.


