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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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Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja 
kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko 
leto 2017/2018 

Javni	 razpis	 delno	 financira	 Evropska	 unija,	 in	 sicer	 iz	
Evropskega	socialnega	sklada.	 Javni	 razpis	 za	 izbor	pro-
jektov	 sofinanciranja	 kadrovskih	 štipendij	 delodajalcem	
se	 izvaja	 v	 okviru	 Operativnega	 programa	 za	 izvajanje	
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Namen
Namen	 javnega	 razpisa	 je	 izbor	projektov	 (delodajalcev	
s	 kadrovskimi	 štipendisti)	 in	 sofinanciranje	 kadrovskih	
štipendij	delodajalcem	s	sedežem	v	»Savinjski	statistični	
regiji«,	 ki	 dodeljujejo	 in	 izplačujejo	 kadrovske	 štipendi-
je	skladno	z	Zakonom	o	štipendiranju	(Uradni	 list	RS,	št.	
56/13,	 99/13	 –	 ZUPJS-C	 in	 8/16,	 ZŠtip-1)	 in	 sklenjenimi	
pogodbami	o	štipendiranju	z	dijaki	ali	študenti	na	dodi-
plomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/
študijsko leto 2017/2018.

Rok prijave
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in tra-
ja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 

09.2018. Vlogo,	ki	vsebuje	pri-
javnico z dokazili, je treba po-
slati ali oddati v zaprti ovojnici, 
ki mora biti označena s polnim 
nazivom in naslovom prijavite-
lja	ter	vidno	oznako:	»NE	ODPI-
RAJ	–	VLOGA	NA	JR	–	IZBOR	PROJEKTOV	ZA	SOFINANCI-
RANJE	KADROVSKIH	ŠTIPENDIJ	DELODAJALCEM«.	

Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna 
oseba	zasebnega	prava,	 javni	zdravstveni	zavod	ali	fizič-
na	oseba	(s.p.)	s	sedežem	ali	poslovno	ali	drugo	enoto	na	
območju	Savinjske	 statistične	 regije,	 ki	prvič	v	 šolskem/
študijskem letu 2017/2018 dodeljuje in izplačuje kadro-
vske	štipendije	skladno	z	ZŠtip-1.

Dodatne informacije dobite na e-naslovu 
razvojna.agencija@rasr.si	in na telefonski številki: 
03	589	40	82.

Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za 
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD 
(241. JR) 

Sklad	je	15.9.2017	na	svoji	spletni	strani	in	v	Uradnem	li-
stu	RS	št.	50/2017	objavil Javni razpis za sofinanciranje 
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega uspo-
sabljanja z delom po izobraževalnih programih za pri-
dobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 
2015/2016. 

Predmet	javnega	razpisa	je	izvedba	praktičnega	usposa-
bljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za 
dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo skle-
njene	 individualne	 ali	 kolektivne	učne	pogodbe,	 in	 štu-
dente	višjih	strokovnih	šol,	ki	imajo	sklenjene	pogodbe	o	
praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma štu-
dijskem	 letu	 2015/2016	 izobraževali	 v	 zadnjem	 letniku.	
Izobraževalni	programi	srednjega	strokovnega	izobraže-
vanja	niso	predmet	sofinanciranja	po	tem	javnem	razpisu.

Rok za oddajo vlog je 13. 10. 2017 do 23:59 ure.

Način oddaje vloge:		Soprijavitelja	na	javni	razpis	sta	tako	

ŠOLA	 kot	 DELO-
DAJALEC,	 med-
tem	 ko	 vlogo,	 ki	
jo sestavljajo do-
kumenti iz točke 
6.	javnega	razpisa	
(popolna	 vloga),	
v	svojem	in	v	delodajalčevem	imenu	odda	samo	ŠOLA,	v	
kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šol-
skem	 oziroma	 študijskem	 letu	 2015/2016.	 Oba	 prijavna	
obrazca	(za	šolo	in	za	delodajalce)	predstavljata	zgolj	DEL	
VLOGE,	 zato	npr.	 elektronsko	oddan	prijavni	obrazec	 za	
delodajalce	s	strani	delodajalca	ne	pomeni	oddane	vloge.	
Podrobna	navodila	 glede	oddaje	 vloge	 se	nahajajo	 v	 5.	
točki	razpisne	dokumentacije.	Obdobje	upravičenih	stro-
škov in izdatkov: obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 
1.	2014	do	30.	9.	2016,	obdobje	upravičenosti	izdatkov	je	
od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2018.
Dodatne informacije dobite na tel. št.  01 43 41 081 ali po 
e-pošti pud@sklad-kadri.si.
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Nove šifre zavarovalnih podlag s 1. 10. 2017, za 
opravljanje del ali dejavnosti v več državah članicah 
EU-ja

Opravljanje	 dela	 ali	 dejavnosti	 v	 	 dveh	 ali	 več	 državah	
članicah	 EU-ja	 določa	 osnovna	 uredba	 (Uredba	 ES	 št.	
883/2004). Ta določa, da se oseba, ki opravlja delo ali de-
javnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati vključi 
v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici 
EU tako imenovane sočasne zaposlitve.   

Torej po koordinacijskih pravilih so določena pravila po 
katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za 
osebo uporablja.  Namreč to pomeni, da morajo vsi za-
vezanci vložiti prijave v obvezna socialna zavarovanja in 
plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejav-
nosti v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih 
pravilih	 uporablja.	 	V	 izvedbeni	 Uredbi	 ES	 987/2009	 so	
določena izvedbena pravila in postopki za izvedbo pravil 
osnovne	Uredbe	št.	883/2004.	Od	1.	maja	2010	dalje	obe	
uredbi veljata in se uporabljata.  Za enotno uporabo do-
ločb usmeritev pa je pojasnjena povezava med določba-
mi	uredb	 in	 zakonodajo	Republike	Slovenije.	Zavarova-
nje	po	zgoraj	omenjenih	uredbah	se	že	izvaja,	a	v	obsegu,	
ki je urejen v slovenski zakonodaji. Za zaposlene osebe, 
ki	so	zaposlene	v	drugi	državi	članici	EU-ja	in	je	zanje	do-
ločena	 uporaba	 zakonodaje	 Republike	 Slovenije,	 se	 na	

podlagi	zaposlitve	v	drugi	državi	članici	EU-ja	zavarujejo	
s	polnim	delovnim	časom	oziroma	dopolnjenega	delov-
nega	časa	z	začasno	uporabo	zavarovalne	podlage	008.	
Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je 
sam	zavarovanec.	Ta	je	tudi	vpisan	v	obrazce	M-1	in	M-3.

Z novimi sprejetimi Usmeritvami za zavarovanje na pod-
lagi	zaposlitve	in	samozaposlitve	so	določene	šifre	zava-
rovalnih	podlag	113,	114,	115,	119	 in	120,	ki	pa	še	niso	
uvedene v informacijske sisteme nosilcev zavarovanja. 
Teh	še	ni	mogoče	uporabiti	za	ureditev,	niti	ni	mogoče	še	
vpisati podatkov o delodajalcu v tujini. Torej predviden 
začetek	uporabe	novega	sistema	zavarovalnih	podlag		je	
1.10.2017.	Vsa	zavarovanja,	ki	jih	do	sedaj	ni	bilo	mogoče	
urediti, bo možna ureditev zavarovanja za nazaj, a vendar 
ta ne bo obvezna. V primeru take odločitve zavarovanca 
bo ta plačal prispevke za nazaj brez zamudnih obresti. Z 
novimi šiframi zavarovalnih osnov naj bi rešili dosedanjo 
problematiko opravljanja dela v večih državah.  Ali bodo 
nove	šifre	prinesle	večjo	preglednost	in	rešile	dosedanjo	
problematiko pa bo pokazal čas.  
(Vir:	Zdenka	Bedekovič,	 strokovna	 svetovalka-specialist-
ka	za	plače,	knjigovodstvo	in	poslovanja	v	tujini)

50. MOS 2017 – 
celovita predstavitev obrtnih poklicev na Ulici obrti 

kjer je bilo predstavljenih 11 zanimivih obrtnih poklicev. 
Osrednja	točka	ulice	obrti	je	bila	»vajeniška	pisarna«,	kjer	
so obiskovalci dobili vse informacije o izvajanju vajeni-
štva.	 Ulica	 obrti	 je	 bila	 organizirana	 po	 načelu	 »vse	 na	
enem	mestu«,	saj	je	bilo	možno	hkrati	videti	predstavitev	
posameznih poklicev, vključitev dijakov v proces praktič-

nega	usposabljanja	z	delom,	dobiti	 informacije	srednjih	
šol ter spoznati strokovno podporo obrtno-podjetniške-
ga	zborničnega	sistema.	Učenci	so	se	lahko	tudi	sami	ak-
tivno vključili v izdelavo izdelka oz. storitve ter se preizku-
sili v posameznem poklicu. 

Na ulici obrti so bili predstavljeni naslednji poklici: obliko-
valec	kovin	–	orodjar,	mizar,	gastronom	-	hotelir,	kamno-
sek,	elektrikar,	pečar	–	polagalec	keramičnih	oblog,	tesar,	
pek,	slaščičar,	avtoserviser	 in	avtokaroserist.	Ogledalo	si	
jo je preko 1500 osnovnošolcev iz več kot 45 slovenskih 
osnovnih šol. Del prostora je bil namenjen tudi izdelkom 
osnovnošolcev	OŠ	Lava,	ki	so	jih	ustvarili	v	okviru	podje-
tniškega	krožka	in	podjetja	LIMO	UPI	d.o.o.,	v	katerega	se	
je z aktivnostmi promocije podjetništva in kariernih poti 
preteklo	šolsko	leto	aktivno	vključevala	OOZ	Celje.	

Za celovito predstavitev obrtnih poklicev je Ulica obrti 
prejela sejemsko priznanje. Kot vsako leto, je tudi letos 
bil zelo obiskan razstavni prostor, kjer je poklic elektri-
karja na zanimiv način predstavil član OOZ Celje KAEL 
Krešimir Antolič s.p. Priznanje ulici obrti, arhiv OZS
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za sodelovanje in v spomin na Ulico obrti. Zato se ob tej 
priložnosti	 želim	 še	 posebej	 zahvaliti	 podjetjema	 TEM	
Čatež	 (proizvajalec	stikal	 in	vtičnic)	 in	OK	LED	svetila	za	
sodelovanje	že	od	samega	začetka	Ulice	obrti.«

Krešimir Antolič: »V promocijo poklicev so me povabili 
že	leta	2008	v	naši	Območni	obrtno-podjetniški	zbornici	
Celje	in	ker	se	dober	glas	širi	v	deveto	vas,	sem	pred	šti-
rimi	leti	dobil	vabilo	iz	Obrtno	podjetniške	zbornice	Slo-
venije	za	sodelovanje	na	Ulici	obrti	na	MOS-u.	Kot	bivši	
dijak	Šolskega	centra	Celje,	Srednje	elektro	šole,		sem	jih	
povabil k sodelovanju pri promociji poklica elektrikarja, 
zato vsako leto na Ulici sodelujejo tudi dijaki 2. in 3. letni-
ka	programa	za	poklic	elektrikar.	To	 je	 za	njih	praktična	
izkušnja sodelovanja in prikazovanja elektro poklica mlaj-
šim	rodovom.	Vsako	leto	je	naša	ULICA	večja	in	tudi	bolj	
obiskana, saj so tudi osnovne šole prepoznale potrebo 
po praktičnem prikazu obrtnih poklicev svojim učencem. 
Leta	2004	smo	imeli	obisk	okoli	450	osnovnošolcev	iz	Slo-
venije, letos pa 45 šol in 1500 osnovnošolcev. To pomeni, 
da	smo	vsi	sodelujoči	na	čelu	z	OZS	in	vodjo	ulice	g.	Ko-
runovskim	na	pravi	poti.	Seveda	tudi	brez	sponzorjev	ne	
gre,	kajti	vsak	učenec	ali	dijak,	ki	naredi	nekaj	praktičnega	
na	našem	razstavnem	prostoru,	dobi	praktično	nagrado	

Krešimir Antolič, arhiv OOZ Celje

News W2W 2017 

Sekcija podjetnic, arhiv CS d.d.

Članice	sekcije	podjetnic	in	obrtnic	OOZ	Celje	so	se	sesta-
le	na	dogodku	z	delovnim	naslovom		News	W2W	–	News	
woman to woman 2017– Novice ženska ženski 2017 na 
50.	MOSu.	Seznanile	so	se	z	aktualnimi	novicami	in	z	Re-
gijsko	garancijsko	shemo.

Celje international business forum

Dogodek	 so	 organizirali	 partnerji	 Mestna	 občine	 Celje,	
Regionalna	 gospodarska	 zbornica	 Celje,	Območna	 obr-
tno	–	podjetniška	zbornica	Celje,	Celjski	sejem,	Kovintra-
de,	Klub	podjetnikov	Zlatorog,	Inkubator	Savinjske	regije	
in	Razvojna	agencija	Savinjske	regije	s	poudarkom	na	ino-
vativni	prodaji,	marketingu	in	distribucijskih	kanalih.	Pri-
čel	se	je	12.9.2017	z	ogledom	Pokrajinskega	muzeja	Celje	
in	okroglo	mizo	na	temo	mobilnosti	v	prihodnje,	kjer	se	je	
predstavil	tudi	član	OOZ	Celje	Viar	d.o.o.,	katerega	očala	
za navidezno resničnost so prejeli udeleženci, da bi lahko 
tudi	po	odhodu	iz	Knežjega	mesta	Celje	spoznali	v	vseh	
dimenzijah.	Naslednji	dan	se	je	na	MOS-u	odvijal	forum	z	
uglednimi	gosti	in	govorci,	na	katerem	so	se	udeleženci	
seznanili z  najnovejšimi trendi in inovativnimi potmi na 
področjih	prodaje,	trženja	in	distribucije.	Globalno	uspe-
šni poslovneži so udeležencem iz prve roke predstavili 
zelo uspešne poslovne  koncepte in metode za dostop 
do	novih	kupcev,	povečanja	ugleda	blagovne	znamke	ter	

Okrogla miza, arhiv Ce intl.

učinkovite	distribucije	izdelkov	in	storitev.	Med	potekom	
foruma	so	bila	organizirana	B2B	srečanja	z	mednarodni-
mi	svetovalci	projekta	IEX360.	
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Obisk iz Singena

OOZ	Celje	 so	v	času	MOS-a	obiskali	predstavniki	mesta	
Singen,	ki	je	pobrateno	mesto	z		Mestno	občino	Celje,		z	
namenom,	da	bi	vzpostavili	sodelovanje	na	področju	go-
spodarstva. 

Obisk iz Singena, arhiv OOZ Celje

Regijsko srečanje članov

Konec	septembra	 je	OOZ	Celje	gostila	 regijsko	srečanje	
članov	 OOZ	 Celjsko-savinjske	 regije	 z	 vodstvom	 OZS.	
Vodstvo	OZS	je	udeležence	seznanilo	z	aktivnostmi	obr-
tno-podjetniškega	 sistema	 na	 različnih	 področjih,	 člani	
pa so srečanje izkoristili in predstavili svoja mnenja, po-
bude	in	predloge.	

Arhiv OOZ Celje

Zadnji teden septembra smo s predstavi-
tvijo	OOZ	Celje	sodelovali	na	podjetniško-motivacijski	
delavnici,	ki	sta	 jo	organizirala	Občina	Vojnik	 in	Klub	
podjetnikov	Občine	Vojnik,	odvijala	pa	se	je	na	OŠ	Voj-
nik.	 Sodeloval	 je	Ustvarjalnik,	pospeševalnik	mladin-
skega	podjetništva,	dogodek	je	bil	namenjen	vsem,	ki	
želijo v domačem okolju ustvariti podjetniško idejo in 
s tem poskrbeti za svoj prihodek in za razvoj občine.

Sekcija za promet

Sekcija	za	promet	pri	OZS	in	Združenje	za	promet	GZS	
sta	30.9.2017	v	Ljubljani	organizirala	veliko	strokovno	in	
družabno srečanje prevoznikov in prevozniških družin. 
Prevozniki	so	na	srečanju	izrazili	podporo	izgradnji	dru-
gega	tira,	vendar	pa	ne	želijo,	da	se	financira	iz	njihovih	
žepov.	 Na	 srečanju,	 ki	 se	 ga	 je	 udeležilo	 več	 kot	 1000	
prevoznikov in njihovih družin, so prevozniki ponovno 
dokazali, da ostajajo enotni in povezani. »To je prvo dru-
ženje	 slovenskih	 prevozniških	 družin,	 katerega	 namen	
je,	da	se	povežemo	in	da	dokažemo,	da	smo	enotni,«	je	
uvodoma dejal predsednik Sekcije za promet pri OZS 
Peter Pišek. Prevozniki so bili na srečanju enotni, da so 
za	 izgradnjo	drugega	tira,	vendar	naj	se	ne	financira	 iz	
njihovih lastnih žepov. Po besedah resornega ministra 
Petra Gašperšiča imajo s prevozniki vzpostavljen kon-
struktiven	dialog,	na	ministrstvu	pa	si	prizadevajo	iskati	
rešitve, ki lahko doprinesejo k večji konkurenčnosti slo-
venskega	prevozništva.

Slovenska	družinska	podjetja,	 tudi	 prevozniška,	 so	 ve-
činoma majhna, vseeno pa ustvarijo kar tri četrtine do-
dane vrednosti slovenskih podjetij in delovnih mest. V 
strokovnem delu srečanja so za obiskovalce pripravili 
predavanje	o	prenosu	 lastništva	podjetij	na	mlajše	ge-
neracije,	 predstavitev	 prihodnosti	 digitalizacije	 v	 tran-
sportni	 dejavnosti	 in	 predstavitev	 elektronskega	 ce-
stninjenja	v	Sloveniji	od	2018.	Prevoznike	 je	obiskal	 in	
nagovoril	tudi	predsednik RS Borut Pahor,	za	glasbeno	
popestritev	pa	je	poskrbel	ansambel	Modrijani.	

(Vir: www.ozs.si)

Na	OOZ	Celje	so	v	septembru	večkrat	tedensko	pote-
kale delavnice za področje podjetništva s tematikami 
od vstopa na lastno podjetniško pot, komunikacijske 
veščine, obvladovanja stresa, vzpodbude za deloda-
jalce	do	pridobivanja	finančnih	sredstev.		Na	osnovnih	
šolah	pa	je	OOZ	Celje	izvajala	aktivnosti	promocije	ka-
riernih	poti,	deficitarnih	poklicev	in	obrti,	ki	potekajo	
pod okriljem projektov z občinami.
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V centru Laškega (cca 100 m od občine) 
prodamo opremljene poslovne prostore 
v izmeri 80 m2 neto površine. Nahajajo se 
v 1. nadstropju poslovno-stanovanjskega 
objekta in obsegajo: predprostor, sanitarije, 
dva prostora za shrambo, ter tri prostore z 
vsemi priključki, ki jih je možno preurediti v 
bivalne (mini kuhinja, trezor, dve klimi). 

Ogrevanje vseh prostorov je na zemeljski 
plin. Lepa priložnost za mirno obrt… ma-
sažni studio, računalniški oz. knjigovodski 
servis, odvetniško pisarno in podobno. 
Cena 46.000 €, več informacij 
Iztok Glavnik, 041/ 710 477.

Sekcija za gostinstvo in turizem 

10. Strokovno srečanje gostincev – Grand Hotel Bernar-
din, Portorož 20. In 21.11.2017 
Obveščamo	vas,	da	bo	 tradicionalno	10.	Strokovno	sre-
čanje	gostincev	v	torek	21.11.2017	v	Grand	Hotelu	Ber-
nardin	v	Portorožu.	Govora	bo	o	aktualni	problematiki	na	
področju	 gostinstva	 in	 drugih	 aktualnih	 temah,	 sledilo	
bo	druženje	z	razstavljavci	 in	gostinci	 iz	vse	Slovenije.	V	
popoldanskem času bodo zanimiva kratka predavanja 
vrhunskih	strokovnjakov	s	področja	gostinstva,	med	ka-
terimi bodo tudi kuharji, lastniki Michelinovih zvezdic.  
Ker	 je	to	osrednji	dogodek	Sekcije	za	gostinstvo	 in	turi-
zem	pri	OZS	vas	pozivamo,	da	si	rezervirate	termin	in	se	
udeležite	srečanja.	Vabilo	in	program	boste	prejeli	po	e-
-pošti, objavljen bo na spletni stani sekcije.  V kolikor pa 
bi katero podjetje želelo sodelovati kot pokrovitelj ali raz-
stavljavec	strokovnega	srečanja,	lahko	to	sporočite	preko	
e-naslova vlasta.markoja@ozs.si.

Stopnja davka na dodano vrednost pri prodaji menija 
in prodaja kave z rogljičkom v gostinski dejavnosti 
V nadaljevanju so informacije, kako se obračuna davek 
na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) v dejavnosti 
gostinstva,	pri	prodaji	menijev	 in	prodaja	kave	skupaj	z	
rogljičkom.	

Prodaja menija (prodaja hrane s pijačo) 
Meni, ki je v gostinskem obratu sestavljen iz obroka hrane in 
(ene) pijače, je obravnavan kot enotna dobava in obdavčen 
z nižjo, 9,5% davčno stopnjo. Pijača k obroku hrane pomeni 
zgolj pomožno dobavo h glavni in je zato v okviru menija ob-
davčena po nižji stopnji. Da se takšen meni (hrana s pijačo) 
lahko šteje kot enotna dobava, mora biti naveden na ceniku 
(Cenik: menu 1, kosilo 1, …). Vsaka nadaljnja prodaja pija-
če (ali posebej naročene pijače) znotraj gostinskega obrata 

pa je obdavčena po splošni, 22% davčni stopnji. Lahko pa 
davčni zavezanec na računu navede vsako posamezno bla-
go in storitve ter uporabi pripadajoče davčne stopnje, 22% 
davčno stopnjo za pijačo in 9,5% davčno stopnjo za hrano 
pri čemer je potrebno ustrezno dopolniti tudi cenik. 

Prodaja kave z / in rogljičkom  
Napitki, kot so kava, čaj, kakav in podobno so, ne glede na 
to, ali jim dodajamo mleko, smetano in podobno, obdavče-
ni po splošni, 22% davčni stopnji. Gostinec, ki zaračuna kavo 
s smetano, (pri čemer cena vključuje stroške za kavo, mleko, 
sladkor in druge sestavine) na računu izkaže ceno za kavo 
s smetano, kar mora izkazovati tudi na ceniku (Cenik: kava 
s smetano). V kolikor je rogljiček dodan h kavi in se posebej 
ne zaračuna, se ne obdavčuje posebej, rogljiček je sestavni 
del dobave kave s smetano, zato govorimo o enotni storitvi, 
dobava kave s smetano in rogljičkom, ki je obdavčena z 22% 
davčno stopnjo. Tovrstna dobava je evidentirana tudi na ce-
niku gostinca (Cenik: kava s smetano in rogljičkom).Davčni 
zavezanec pa lahko na računu navede vsako posamezno 
blago in / ali ločeni storitvi ter uporabi pripadajoči davčni 
stopnji, 9,5% davčna stopnja za rogljiček  in 22% davčna 
stopnja za kavo s smetano ob hkratni dopolnitvi cenika (Ce-
nik: rogljiček, kava s smetano…).

Zakonsko obrazložitev in članek v celoti, si lahko prebe-
rete v članku v reviji	Obrtnik,	Obrtnikov	svetovalec,	sep-
tember 2017. Nižja davčna stopnja je torej določena le 
za prodajo hrane in pijače, razen alkoholnih pijač, ka-
dar gre za dobavo blaga (in ustrezne kombinirane no-
menklature), ter za storitve priprave jedi, ne pa tudi za 
storitve strežbe pijač. 

(Vir:	Obrtnikov	Svetovalec,	september	2017,	Tadeja	Bučar,	
davčna	svetovalka,	specialistka	pri	OZS)
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1. POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI 
v sredo, 11.10.2017, ob 12.00 

Namen	seminarja	je	podati	udeležencem	osnovne	informacije	o	temah,	ki	so	zelo	specifične,	ob	tem	pa	se	skoraj	
vsak	nosilec	dejavnosti	srečuje	z	njimi.	Seminar	je	namenjen	nosilcem	dejavnosti	oziroma	vodjem	podjetij.	Seminar	
bo izvedel Dušan Rožencvet s.p., strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu s 25 letnimi izkušnjami na podro-
čju	raziskav	poškodb	pri	delu,	z	dovoljenjem	Ministrstva	za	delo	za	izvajanje	strokovnih	nalog	varstva	pri	delu,	sodni	
izvedenec za varstvo pri delu, nemedicinski izvedenec ZPIZ  in član invalidske komisije. 

Vsebina: 
•	 poškodbe	pri	delu	in	posledice	le	teh,	ki	jih	čutijo	delodajalci	
•	 regresni	zahtevki	v	zvezi	s	poškodbami	pri	delu	do	ZZZS	
•	 regresni	zahtevki	z	zvezi	s	poškodbami	pri	delu	do	ZPIZ	
•	 odškodninski	zahtevki	v	zvezi	s	poškodbami	pri	delu	
•	 priprava	dokumentacije	za	regresne	zahtevke	
•	 predstavitev	primerov	iz	prakse	
•	 invalidi,	kontrola	alkohola,	kontrola	bolniškega	staleža

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na 
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR 
z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj. Seminar	bo	
organiziran	za	minimalno	10	udeležencev,	v	primeru	prenizkega	števila	prijav	si	pridržujemo	pravico	do	odpovedi.	

VABIMO VAS K UDELEŽBI …

2. KAKO POVEČATI OBISK NA SPLETNI STRANI?
v torek, 17.10.2017, ob 12.00

Obravnavali	bomo	aktualno	tematiko,	ki	je	zanimiva	za	podjetnike,	ki	že	imajo	svojo	spletno	stran	a	bi	si	želeli	na	
njo privabiti večje število potencialnih strank oz. ciljne publike. Gregor Krajnc, vodja spletnih projektov v podje-
tju Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o., ki se ukvarja s svetovanjem nastopa podjetnikov na spletu ter izvedbo 
izdelave	 in	prenove	spletnih	strani	 ter	spletnih	oglaševalskih	akcij.	Solastnik	raznih	spletnih	časopisov	 in	spletne	
trgovine	med	njimi	tudi	spletnega	časopisa	Celja	in	okolice,	Celje.info.

Vsebina: 
•	 kako	optimizirati	spletno	stran,	da	jo	potencialne	stranke	najdejo	na	spletu
•	 možnosti	cenovno	ugodne	promocije	spletne	strani	v	svetovnem	spletu,	s	poudarkom	na	ciljni	populaciji
•	 kako	spremljati	uspešnost	oglaševalskih	akcij	in	statistike	spletne	strani
•	 vprašanja	in	odgovori.

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na 
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR 
z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj.	Seminar	bo	
organiziran	za	minimalno	10	udeležencev,	v	primeru	prenizkega	števila	prijav	si	pridržujemo	pravico	do	odpovedi.
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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. POŠKODBE PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI 
KDAJ:			11.10.2017 ob 12.00

IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

2. KAKO POVEČATI OBISK NA SPLETNI STRANI?
KDAJ:			17.10.2017 ob 12. uri

IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

2. PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE
KDAJ:			25.10.2017 ob 12. uri 

IME	IN	PRIIMEK	UDELEŽENCA:	_____________________________________________________________

3. PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE
v sredo, 25.10.2017, ob 12.00

Obravnavana	bo	aktualna	tematika	prenosa	družinskega	podjetja	na	naslednike.	Izvajalec	Uroš Kavs prihaja iz dru-
žinskega podjetja,	v	katerem	je	bila	zaposlena	celotna	družina.	Oče	kot	direktor,	mama	računovodja,	mlajši	brat	
sprva	kot	informator	in	tehnolog	strojništva.	Kasneje	je	prevzel	dejavnost	in	danes	uspešno	vodi	podjetje.	Zaključil	
je	študij	ekonomije	in	diplomiral	 iz	teme	Prenos	družinskega	podjetja	v	naslednjo	generacijo.	Preučuje	odnose	v	
družinskih podjetjih, saj se je s konflikti in vsakdanjo vpetostjo v poslu srečeval tudi v domačem podjetju. Ukvarja se 
tudi	s	poslovnim	mentorstvom,	predvsem	za	nove	in	mlade	podjetnike.	Ugotavlja,	da	podjetnike	ob	prenosu	dejav-
nosti	običajno	zanima	zgolj	davčni	vidik,	zanemarjajo	pa	strateško	načrtovanje	prenosa	dejavnosti	na	naslednike.	
Prav zato je statistika uspešnosti prenosa tako porazna in kaže, da uspe le tretjina. 

Vsebina: 
•	 sociološki	vidik	prenosa	podjetja	–	problematika
•	 na	kaj	je	potrebno	biti	pozoren	ob	prenosu	dejavnosti
•	 12	korakov	za	uspešen	prenos	družinskega	podjetja	na	naslednike
•	 prenos	nepremičnin	na	potomce	ali	izločitev	v	privatno	last
•	 pravni	vidik	prenosa	dejavnosti	in	pasti	za	družino
•	 davčni	vidik	prenosa	družinskega	podjetja

Udeležba je brezplačna za člane OOZ Celje in udeležence, ki imajo sedež podjetja ali stalno prebivališče na 
področju MO Celje ter občin Dobrna, Vojnik in Štore. Za vse ostale udeležence znaša cena seminarja 48,80 EUR 
z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 6000 0000 0413 097, LON, d.d., Kranj.Seminar	bo	
organiziran	za	minimalno	10	udeležencev,	v	primeru	prenizkega	števila	prijav	si	pridržujemo	pravico	do	odpovedi.	
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec september 2017
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JULIJ 2017  1.593,10 €.  
(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 SEPTEMBER 2017 upošte-
vajte upoštevajte 21 delovnih dni - skupaj 168 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 – SEPTEMBER 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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Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

Razred kredita Delavska 
hranilnica d.d. 

Ljubljana

BANKA 
SPARKASSE d.d.

NLB d.d. Nova 
KBM d.d.

PRIMORSKA 
HRANILNICA 

VIPAVA d.d.

8.000 EUR 3- letna ročnost,
1- letni moratorij 3,71% 4,44% 3,44% 4,46% 2,99%

8.000 EUR

8- letna ročnost,
1- letni moratorij

3,47% 3,91% 2,57% 3,94% 2,86%

150.000 EUR 2,01% 2,13% 2,12% 2,28% 2,35%

300.000 EUR 1,98% 2,09% 2,12% 2,25% 2,34%

500.000 EUR 1,97% 2,08% 2,12% 2,25% 2,33%

JAVNI RAZPIS 

ZA GARANCIJE BANČNIM KREDITOM 
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Savinjski regiji.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega 
in srednjega gospodarstva z olajšanjem dostopa 
do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev in s tem 
povečanje investicijske aktivnosti in zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti v Savinjski regiji.

Upravičenci:

-  mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, 
-  samostojni podjetniki,
-  zadruge, 
-  socialna podjetja
v Savinjski regiji.

Upravičeni stroški:

-  stroški materialnih investicij, 
-  stroški nematerialnih investicij,
-  stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih

-  stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
-  stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske 

-  bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 

-  stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali 
od 1. 1. 2017 naprej.
Pogoji za pridobitev garancije:

-  najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, 

-  garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kredita,
-  doba vračanja je do 8 let (do 15.07. 2025), 
-  vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dodelitvi 

Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj zaprosi 
za garancijo Sklada, lahko znaša do 100% vrednosti projekta.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. do 15.05.2018.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo 
na spletni strani RASR d.o.o. : www.rasr.si

Več informacij:
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 12
3000 Celje 
razvojna.agencija@rasr.si 
www.rasr.si

prostorov in opreme,

dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije
za pripravo projektov gospodarske, turistične in 
podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih 
delov projektov širšega pomena,

3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,

najvišji pa 500.000 EUR,

garancije vsaj enega zaposlenega  za polni delovni čas. 


