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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 

poravnane 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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Delodajalci - pridobite izjave 
o statusu delavca

 
S spremembo ZDoh-2, ki je stopila v veljavo 1.1.2020, je 
nastopila obveznost delodajalca, da pozove zaposlene 
k opredelitvi statusa ali je njegov glavni delodajalec ali 
ne. FURS v pojasnilu Informacija o novostih, ki jih prinaša 
ZDoh-2V navaja:

V drugem odstavku 127. člena ZDoh-2 je dodano določilo, 
po katerem delodajalec kot plačnik davka pozove 
delavca - zavezanca k opredelitvi statusa, ali je njegov 
glavni delodajalec ali ne. Kot glavni delodajalec se šteje 
tisti, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka 
iz delovnega razmerja (ne glede na to ali gre za polni 
delovni čas, krajši delovni čas ali dopolnilno zaposlitev). 
Zakon tudi nalaga zavezancu obveznost, da delodajalca 
obvešča o spremembi tega statusa.

Določeno pravilo, da delodajalci kot plačniki davka 
akontacijo dohodnino od dohodkov iz delovnega razmerja 
izračunavajo na dva načina, kot glavni delodajalec 
(po stopnjah dohodnine in lestvici kot to določa drugi 
odstavek 127. člena ZDoh-2) ali kot delodajalec, pri 
katerem zavezanec ne dosegajo pretežni del dohodka 
(po 25 % stopnji od davčne osnove kot to določa 
šesti odstavek ZDoh-2), ima namen doseči čim večjo 

usklajenost med izračunano in odtegnjeno akontacijo 
dohodnine med letom in odmerjeno dohodnino na letni 
ravni. Predpogoj za pravilno izračunano in odtegnjeno 
akontacijo dohodnine pa je, da delodajalec ve, ali je 
zavezančev glavni delodajalec ali ne, torej ali pri njem 
dosega pretežni del dohodka ali ne. Dopolnitev drugega 
odstavka 127. člena ZDoh-2, da delodajalec, ki je plačnik 
davka, zavezanca pozove k opredelitvi po statusu z 
vidika glavnega delodajalca, je opozorilne narave, da 
se delodajalca opozori, da je pomembno za pravilni 
izračun akontacije dohodnine, da pozna svoj status, ki ga 
lahko pravilno določi le s pomočjo zavezanca, ter da se 
zavezancu naloži obveznost informiranja delodajalca v 
zvezi s tem. Na ta način je zagotovljena tudi večja pravna 
varnost oziroma nedvoumnost pri razreševanju sporov 
glede izračuna akontacije dohodnine.

Na OZS so pripravili vzorec izjave, ki je za člane brezplačen. 
Najdete ga na spletni strani www.oz.si, v okviru delovnega 
področja pod rubriko Izjave/obrazci. Za takojšen prenos 
obrazca se člani prijavite z vašimi podatki za prijavo. 
Postopek pridobitve podatkov za prijavo je opisan na 
obrazcu za PRIJAVO, pod gumbom PRIJAVA.

Vir: svetovanje.si

FURS uvedel klicni center za davke 
poslovnih subjektov
Finančna uprava RS (Furs) je z novim letom vzpostavila 
enoten klicni center za davke poslovnih subjektov, na ka-
terem lahko zavezanci enostavneje dobijo informacije, ki 
jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjeva-
nju davčnih obveznosti. Novi klicni center se pridružuje 
podobnim za davke fizičnih oseb, DDV in pojasnila glede 
opominov.

Podjetja in podjetniki lahko pokličejo na telefonsko 
številko 08 200 1003: v ponedeljek, torek in četrtek 
med 8. in 15. uro, v sredo med 7. in 17. uro ter v petek 
med 8. in 13. uro.

Na številki bodo lahko zavezanci dobili informacije s 
področij, kot so obračuni davčnega odtegljaja oz. REK 

obrazci, davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina 
z vidika poslovnih subjektov, davek od dohodka iz de-
javnosti, mednarodna obdavčitev poslovnih subjektov, 
davčni register s področja poslovnih subjektov, obdav-
čitev sobodajalcev in začetnikov, uporaba e-davkov za 
poslovne subjekte, knjigovodske kartice za poslovne 
subjekte, plačevanje davčnih obveznosti za poslovne su-
bjekte, potrdila in razkritja za poslovne subjekte ter splo-
šne informacije. Za vprašanja s področja nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za pravne osebe, davka 
na motorna vozila in davka na promet nepremičnin so 
uslužbenci finančne uprave medtem na voljo na telefon-
ski številki 08 200 1001, za vprašanja s področja davčnih 
blagajn pa na številki 08 200 1002. 

(vir: www.fu.gov.si)
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Vpogled v podatke za odmero dohodnine - 
KP_Vpogledi  
KP_Vpogledi (Vpogled v podatke za odmero dohodnine).  

Obveščamo vas, da bo vpogled v podatke za odmero 
dohodnine za leto 2019 na voljo predvidoma po 
15. januarju 2020. Portal eDavki omogočajo udobno, 
preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih 
obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v 
pisarni. Za vstop v eDavke potrebujete digitalno potrdilo, 
ki ga ob prvi prijavi registrirate. Kot posebnost, je za 
fizične osebe zaradi poenostavitve omogočeno, da z 
uporabo uporabniškega imena in gesla, oddajajo tudi 
nekatere obrazce, napovedi, ugovore, obračune. eDavki 
omogočajo hitre vnose podatkov v davčne obrazce ter 
prenos dokumentov med informacijskimi sistemi davčnih 

zavezancev in FURS-om.
Elektronsko poslovanje je v Republiki Sloveniji urejeno 
z zakoni in drugimi predpisi. Vsi udeleženi imajo pravno 
varstvo, ki v celoti zagotavlja poslovanje enakovredno 
papirnemu poslovanju. 
Elektronsko vloženi dokumenti prek eDavkov so 
enakovredni dokumentom v papirni obliki, oddanim v 
vložišče. eDavki omogočajo enostaven prenos pooblastil 
za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca 
na druge osebe. Možnosti pooblaščanja je veliko in 
so podrobno opisana v pomoči (v uporabniškem delu 
eDavkov). 

Vir: www.fu.gov.si.

Informacija o novostih, ki jih prinaša spremenjen 
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih 
odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

V Uradnem listu RS, št. 80/2019, z dne 27. 12. 2019, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik 
REK), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 
1. januarja 2020, razen v delu sprememb in dopolnitev polja B14 Boniteta – uporaba osebnega vozila, ki se začne 
uporabljati 1. julija 2020. 

Vir: www.fu.gov.si.

S 1. 1. 2020 morate študenta plačati 
minimalno 5,4 EUR/h
V Uradnem listu RS, št. 72/2019 je bila objavljena novela 
ZUJF-F, ki s 1. 1. 2020 prinaša višjo najnižjo urno postavko 
študentskega dela. ZUJF-F spreminja 130.c člen ZUJF, ki 
je določal najnižjo urno postavko študentskega dela. Ta 
od 1.1.2020 dalje ne sme biti nižja od zneska minimalne 
plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne 
delovne obveznosti za polni delovni čas, tako da se 
upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za 
polni delovni čas znaša 174 ur. Ob spremembi minimalne 

plače minister, pristojen za delo, določi nov znesek 
minimalne bruto urne postavke. V skladu z odredbo 
MDDSZ je bila minimalna urna postavka za študentsko 
delo od 1. 4. 2019 dalje 4,89 € bruto (4,13 € neto).
 Glede na to, da bo minimalna plača za delo, opravljeno 
v letu 2020 znašala 940,58 EUR, znaša minimalna 
urna postavka za študentsko delo, opravljeno v 2020 
5,40 EUR bruto (940,58 : 174). Gre za približno 10 % 
povišanje. 

(Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS)

Opozorilo podjetnikom
v teh dneh podjetniki prejemate elektronsko sporočilo iz naslova EU Business Register <contact@ebr-today.info>, 
zadeva EU Business Register 2019/2020. 
Ponovno gre za pridobitev neke številke, ki je člani NE potrebujete.
Podpis obrazcev prinaša finančne obveznosti, kar piše v drobnem tekstu - 995 EUR/letno.

Vir: Mag.Nina Scortegagna Kavčnik, OZS
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Akontativni dvig dela starostne pokojnine

Obveščamo vas, da je dne 31.1.2020, na račun upravi-
čenca do izplačila 40 odstotkov pokojnine (uživalci 20 
odstotkov starostne pokojnine na dan 31. 12. 2019), bila 
nakazana akontacija 40 odstotkov dela pokojnine za me-
sec januar. Do izdaje odločbe, s katero bo znesek 40 od-
stotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, bo zavod 
izvedel začasni izračun akontacije tega zneska na podlagi 
že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine 
tako, da bo znesek, ki je bil nakazan za december 2019, 
povečan za dvakrat. Upravičencem bo v začetku meseca 
februarja posredovano tudi obvestilo o nakazilu akonta-
cije 40 odstotkov starostne pokojnine. Po izdaji odločbe 
o dokončni odmeri 40 odstotkov starostne pokojnine, se 
bo akontacija 40 odstotkov pokojnine poračunala z novo 

odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne pokojnine 
od 1. 1. 2020 dalje.

Zavarovancu, ki že prejema 20 odstotkov starostne po-
kojnine, pripada 40 odstotkov starostne pokojnine, od 
1. 1. 2020 do prenehanja obveznega zavarovanja za 
polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najdlje tri 
leta. Zavod bo po uradni dolžnosti, z odločbo, odločil o 
upravičenosti do izplačila 40 odstotkov starostne pokoj-
nine, v šestih mesecih od uveljavitve novele ZPIZ-2G (od 
1.1.2020 dalje), in sicer se bo del starostne pokojnine od-
meril od starostne pokojnine, do katere bi bil zavarova-
nec upravičen, če bi 1.1.2020 uveljavljal odstotno pove-
čanje že odmerjene starostne pokojnine.

 (Vir: ZPIZ)

Je vaša stranka politično izpostavljena oseba?

Če ste finančna ali kreditna institucija, revizijska družba, 
opravljate računovodske storitve ali davčno svetovanje, 
ste nepremičninska družba, notar ali odvetnik, to morate 
vedeti.

Ste namreč zavezanci za izvajanje Zakona o preprečeva-
nju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), ki v 
61. členu predpisuje vzpostavitev sistema za ugotavljanje 
politične izpostavljenosti. SPLETNI ISKALNIK POLITIČNO 
IZPOSTAVLJENIH OSEB je najenostavnejša rešitev za ugo-
tavljanje statusa politične izpostavljenosti vaših strank:

- podatke pridobite brez »nadlegovanja« stranke,
- informacije so vam preko spleta na voljo takoj in kadarkoli,
- preprosta in enostavna uporaba na vašem osebnem 

računalniku ali mobilni napravi.

 Na OZS so pripravili izjemno ponudbo, ki vam omogo-
ča dostop do spletnega iskalnika za le 200 eur, pri čemer 
prejmete kar 200 vpogledov statusa. V kolikor se boste 
odločili za naročilo, so sporočite na: svetovanje@ozs.si. Za 
neupoštevanje zakonske določbe se predpisuje globa za 
prekršek v razponu od 6.000 eur do 60.000 eur.

Vir: svetovanje.si

Oprostitev plačila dela prispevkov delodajalcev za 
zaposlene starejše od 60 let bo možna pri izplačilu plač 
v februarju

Delodajalce opozarjamo, da je z novim letom ponovno 
zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev pla-
čila prispevkov za delavce starejše od 60 let. V letih 2016 
do konca 2019 je bila ta določba 156. člena »zamrznjena« 
zaradi Interventnega zakona na področju trga dela, ki je z 
oprostitvijo plačila vseh prispevkov delodajalca (za vse 4 
kategorije) spodbujal zaposlovanje vsaj 6 mesecev brez-
poselnih oseb, starejših od 55 let. Ta zakon ni bil ponovno 
podaljšan, so pa bili do oprostitve plačila prispevkov iz 
tega zakona upravičeni še pri decembrskih plačah izpla-
čanih januarja 2020.

Tozadevni 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno – 30 % 

oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za PIZ za za-
poslene iz 1. do 4. odst. 14. člena zakona, ki so stari 60 let 
ali več, je sicer ponovno v veljavi od 1.1.2020, toda PO-
ZOR, to se še ne upošteva pri decembrskih, ampak šele 
pri januarskih plačah, izplačanih v februarju. To je pa tudi 
zagotovo razlog, da nekatere »sistem ni spustil noter«, 
kot ste v minulih dneh nekateri potožili.

Po  vpogledu v določbe 1. do 4. odst zgoraj navedene-
ga 14. člena lahko zaključimo, da do tovrstne oprostitve 
kljub dopolnjeni starosti 60 let nista upravičena niti s.p., 
niti lastnik d.o.o.-ja, ki je hkrati direktor, pa čeprav ima 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je zavarovan na podla-
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gi delovnega razmerja, torej na zavarovalni podlagi 001, 
saj je ta kategorija zavarovancev – delavcev v delovnem 
razmerju opredeljena v 6. odst. 14. člena.
 
Na to anomalijo v OZS že nekaj zadnjih let pripravimo 
eno od zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki jih nato 
posredujemo na pristojne pristojne inštitucije, ki pa vsaj 
zaenkrat, še niso našli pravega posluha za ustrezno ko-
rekcijo. Tozadevna zahteva iz lanskega leta se glasi tako-
le: - Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev iz 156. 
člena ZPIZ-2 naj velja tudi za podjetnike, ki so vključeni v so-

cialna zavarovanja po 15. členu ZPIZ-2 iz naslova opravlja-
nja pridobitne dejavnosti kot samozaposlene osebe oz. kot 
družbeniki & poslovodne osebe po 16. členu ZPIZ-2.
 
Prihranek sicer ni posebej velik, pa vendarle ga ne kaže 
spregledati, saj bo finančno vsaj malce pomagal razbre-
meniti delodajalce, ki zaposlujejo delavce stare 60 let ali 
več, kar je še posebej dobrodošlo sedaj, ko je tudi doda-
tek za minulo delo, ki je seveda najvišji ravno pri tej kate-
goriji zaposlenih, izločen iz minimalne plače.

Vir: Dušan Bavec, svetovalec SC OZS

Nova višina dnevnic za službena potovanja v tujino

S 1.1.2020 je pričela veljati nova Uredba o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino, ki določa nove 
višine dnevnic. Dnevnice so namenjene povračilu stro-
škov prehrane na službeni poti, višina pa je odvisna od 
države/mesta službene poti, trajanja službene poti in za-
gotovljenih obrokov prehrane. V primeru, da delavec na 
enem potovanju obišče več držav, se dnevnice obračuna 
po posameznih državah, pri čemer število obračunanih 
dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na sku-
pno trajanje službenega potovanja.

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potu-
je, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega po-
tovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka 
potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje 
zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih 
dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se 
dnevnica izračuna na naslednji način:

•	 če traja potovanja nad 14 ur do 24 ur, se obračuna 
cela dnevnica (trije obroki);

•	 če traja potovanje nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 

75% dnevnice (dva obroka);
•	 če traja potovanje nad 6 do 8 ur, se obračuna 25% 

dnevnice (en obrok).

V kolikor je na službeni poti delavcu zagotovljena brez-
plačna prehrana v celoti, se zaposlenemu za pokritje 
morebitnih drugih stroškov obračuna 20% pripadajoče 
dnevnice. Če so na službeni poti delavcu brezplačno za-
gotovljeni le posamezni obroki velja:

•	 pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za brezplačni zajtrk 
odšteje 10%, za brezplačno kosilo ali večerjo 35%;

•	 pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za brezplačni zajtrk 
odšteje 15%, za brezplačno kosilo ali večerjo pa 40%.

Za službena potovanja v letu 2020 bo potrebno upošte-
vati novo višino dnevnic, pri čemer ne gre pozabiti, da 
gre le za prehodno določbo in bo potrebno od leta 2021 
dalje obračunavati višje zneske. Novo uredbo najdete na 
povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2019-01-3317/uredba-o-povracilu-stroskov-
za-sluzbena-potovanja-v-tujino.  

(Vir:svetovanje.si)

Obvestilo o spremembi obračunskega obdobja DDV-O

Centralna sprememba davčnega obdobja bo od 7. 2. 2020 do 9. 2. 2020.

FURS je objavil obvestilo, da bodo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno spremenili davčna obdobja vsem 
davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2019 spremenilo davčno obdobje. 
Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 7. 2. 2020 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 9. 2. 
2020. V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O  zaprta za vsa obdobja.

Pomembno je, da čim prej oddate obračune za obdobje december 2019 oziroma oktober – december 2019, da 
bomo pri menjavi obdobij lahko upoštevali promet za celo leto 2019. 

(vir: www.fu.gov.si)
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ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

SI-CERT OPOZORILO: če vam poslovni partner sporoči drugo številko bančnega raču-
na, gre lahko za goljufijo! 

 Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT v zadnjem času zaznavajo porast  
spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo (znanih tudi kot “Man-In-The-Email” napadi ali 
BEC – Business Email Compromise).   Z uporabo filtrov  in preusmeritev v spletnem vmesniku za 
elektronsko pošto k sebi preusmerijo vso komunikacijo med poslovnima partnerjema, prestrežejo 
elektronsko sporočilo s fakturo in v njej zamenjajo številko bančnega računa. 

Spremenjeno sporočilo dostikrat ne vsebuje nobenih sumljivih znakov, da bi preje-
mnik lahko zaznal prevaro, zato so ti napadi praviloma uspešni. Napad je zelo težko za-
znati, zato tudi goljufom velikokrat uspe, žrtve pa so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino.

Če vam poslovni partner iz tujine po elektronski pošti sporoči novo številko bančnega 
računa, to vedno preverite prek telefona, telefaksa ali osebno. Če se izkaže, da gre za 
prevaro, je potrebno tudi preveriti, ali so vam napadalci vdrli v elektronsko pošto.  

Da je nekaj narobe, se običajno posumi šele takrat, ko plačano blago ni dostavljeno ali pa poslovni 
partner opozori, da faktura še vedno ni plačana.  Sled za denarjem je takrat že povsem izgubljena, 
podjetje pa čaka dolgotrajna in zapletena analiza vdora ter odprto vprašanje krivde oz. iskanja odgo-
vornosti za nastalo škodo – ali je krivo podjetje, ki so mu vdrli v elektronsko pošto ali tisto, ki pred 
nakazilom ni dovolj preverilo pravilnosti bančnega računa. 

Pripravili so podrobnejša pojasnila o poteku napada, podjetjem pa svetujemo previ-
dnost, ko poslovni partner iz tujine sporoči spremembo bančnega računa. 

Pojasnila in napotki:  https://www.cert.si/podjetja-pozor-ce-vam-poslovni-partner-sporoci-
-drugo-stevilko-bancnega-racuna-gre-lahko-za-goljufijo/ .  Za dodatne informacije o tovrstni spletni 
goljufiji so vam na razpolago strokovni sodelavci odzivnega centra SI-CERT. 

Viri:

- https://www.gzs.si

 - https://www.varninainternetu.si/podrocja-zlorab/

-  https://www.ozs.si/novice

                  Simona Zupanc, 

SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA PROTOTIPIRANJE

Spodbudam malih vrednosti Slovenskega podjetniškega sklada preko vavčerjev se je v 
letu 2020 pridružil Vavčer za prototipiranje.

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa ( v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka 
ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Sofinanciranje upravičenih stroškov je namenjenih 
za storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa: dizajn, načrt, programi-
ranje, izdelava, testiranje.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Da-
vek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sred-
stva enkrat v obdobju do  leta 2023. Koriščenje  sredstev bo možno v  letih 2020  - 2023. Obdobje 
upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1.1.2020 in traja do 30.9.2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravi-
čenosti. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2020 je 31.10.2020, v letu 2021 
31.10.2021, v letu 2022 31.10.2022 in v letu 2023 30.9.2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slo-
venskemu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofi-
nanciranju. V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev v posameznem letu presegel razpoložlji-
va letna proračunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali takoj v začetku naslednjega 
proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzo-
rec pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

Posebni pogoji:
Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO[1] (pravi-
loma v regiji kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt: https://www.podjetniski-por-
tal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/seznam.   SIO na podlagi izvedenega intervjuja 
izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št.1), ki je obvezna priloga vloge.

Vir:
- https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=100
- informacije Jerice Vidmar, projekt SPOT

                            Mag. Tatjana Štinek
      SPOT svetovanje SAVINJSKA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.
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Sekcija za promet – aktualne informacije

Italija (globe za cestno-prometne prekrške): V zadnjem 
času smo zasledili velik porast števila kazni za cestno-
-prometne prekrške, ki jih prejemajo slovenski prevozniki 
iz Italije. Naj vam v zvezi s tem podamo nekaj osnovnih 
informacij: V Italiji velja pravilo solidarne odgovornosti 
prevoznika in voznika za plačilo globe za  cestno-prome-
tne prekrške. To pomeni, da se podjetje ne more izogniti 
plačilu globe, v primeru, da voznik (četudi ni več zaposlen 
pri podjetju) globe sam ne želi prostovoljno poravnati. V 
tem primeru lahko podjetje od voznika z regresnim zah-
tevkom zahteva povračilo plačane globe in stroškov po-
stopka. 

Na drugi strani prejetega obvestila o kršitvi so navede-
ni zneski glob, ki veljajo za plačilo v določenem časov-
nem obdobju. Za težje prekrške voznikov, v Italiji vodijo 
posebno evidenco kazenskih točk tujih voznikov. Zato 
boste lahko prejeli obvestilo o kršitvi, kateremu bo pri-
ložen tudi obrazec, v katerega morate  vnesti podatke o 
podjetju, odgovorni osebi in vozniku, ki je storil prekršek. 
Svetujemo vam, da ta obrazec izpolnite in pošljete na na-
slov, ki je naveden v obrazcu o očitani kršitvi. V kolikor 
boste to dejanje opustili, tvegate, da vam bo izrečena 
dodatna globa, ker zahtevanih podatkov ne boste posre-
dovali (podrobnosti so navedene na samem obrazcu). V 
nekaterih primerih se celo zahteva, da obrazec podpišeta 
prevoznik in voznik, ki je storil prekršek. Če voznik ni več 
zaposlen v vašem podjetju, predlagamo, da na obrazcu 
navedete opombo, v kateri navedete datum od katerega 
naprej voznik ni več zaposlen pri vas ter, da nimate njego-
vih kontaktih podatkov.

Zastaralni rok za cestno-prometne prekrške je 360 dni od 
dneva storjenega prekrška pa do dneva, ko je prekrškovni 
organ obvestilo o globi oddal priporočeno na pošto. Iz 
navedenega izhaja, da ste lahko obvestilo o očitani kršitvi 
prejeli po preteku 360 dni. V kolikor pa boste ugotovili, da 

vam je prekrškovni organ poslal obvestilo o kršitvi po po-
teku 360 dni velja, da je kazen zastarana. V tem primeru 
morate prekrškovni organ z dopisom obvezno opozoriti 
na zastaranje. V dopisu navedete številko zadeve (napi-
sana je v obvestilu o kršitvi pod črtno kodo), datum stor-
jenega prekrška (naveden v obvestilu) in datum poslane 
pošte (navedeno na poštni ovojnici), ter opombo, da je 
očitan prekršek po vašem mnenju zastaran. To storite le v 
primeru, če dejansko niste prejeli predhodno s stani pre-
krškovnega organa nikakršnega predhodnega obvestila, 
kajti vsako dejanje, ki ga je storil prekrškovni organ lahko 
prekine zastaranje postopka, ki lahko traja naslednjih 5 
let. Kar se tiče opominov za neplačane globe, ki jih poši-
lja podjetje PRO KOLEKT D.O.O. iz Ljubljane pa rešujemo 
vsako zadevo individualno. V kolikor še niste prejeli od-
govora, nas prosim kontaktirajte.  

Srbija (cestnina): 
obveščamo vas, da s 16. januarjem pričele obratovati 
cestninske postaje na južnem in vzhodnem delu 10. ce-
stnega koridorja in sicer: Južni del – cestninske postaje: 
Niš jug in Prokuplje; Vzhodni del – cestninske postaje: Niš 
sever, Niš vzhod, Niš Malča, Bela Palanka, Pirot vzhod in 
zahod. Odstranjeni sta cestninski postaji Niš in Doljevac. 

Vloge za pridobitev finančne vzpodbude za nakup in 
montažo pnevmatik (za tovorna vozila in avtobuse) 
Glede na to, da so vloge za pridobitev nepovratne fi-
nančne spodbude za nakup in montažo pnevmatik, ki jih 
posredujete Eko skladu izredno pomanjkljive, smo na to 
temo pripravili delavnice. Predstavitev je obljavljena tu-
kaj: https://www.ozs.si/datoteke/ozs/sekcije/Bojan%20
Pecnik/Eko%20sklad_priprava%20dokumentacije%20
subvencije%20pnevmatike.pdf. Izognite se podaljševa-
nju postopka zaradi nepopolne vloge in v primeru, da 
rabite dodatna pojasnila, kontaktirajte EKO sklad RS (kon-
takt: https://www.ekosklad.si/).

Vir: Natalija Repanšek, sekretarka Sekcije za promet

VABILO NA DAN OBRTNIC IN PODJETNIC
OZS letošnji dan žena obeležuje s posebnim dogodkom – DNEVOM OBRTNIC IN PODJETNIC,

ki bo v četrtek, 5. marca 2020, v Hotelu Jama v Postojni

Podrobnejše informacije o vsebini dogodka, kotizaciji in načinu prijave na OZS najdete na strani 10. V kolikor se boste 
odločile za udeležbo, se prijavite na povezavi, ki je navedena: www.ozs.si/dogodki ali svetovanje@ozs.si.

Za kotizacijo boste prejele račun od OZS, za brezplačen skupni prevoz na dogodek pa bomo poskrbeli na OOZ Celje, v 
kolikor bomo prejeli minimalno 10 prijav.

Če ste zainteresirane za skupni prevoz, svojo prijavo posredujte na e-pošto martina.recnik@ozs.si najkasneje do srede, 
26. 2. 2020.
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ZBORNICA CELJE

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA in
SPOT SVETOVANJE POMURJE

vas vabita na

 MREŽENJE, IZMENJAVO IN OGLED DOBRIH PRAKS 
PODJETNIKOV SAVINJSKE IN POMURSKE REGIJE

v četrtek, 12. marca 2020 s pričetkom ob 10.00 uri
v prostorih OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje

OOZ Celje in OOZ Murska Sobota organizirata dogodek mreženja, izmenjave in ogled dobre prakse podjetni-
kov iz področja Savinjske in Pomurske regije. Z udeležbo na dogodku boste imeli priložnost spoznati podjetni-
ke iz druge regije, si izmenjati izkušnje ter vzpostaviti nove poslovne povezave. 

Program dogodka:
	10.00:  sprejem podjetnikov iz Pomurske regije na OOZ Celje

o kava in manjša pogostitev
o predstavitev SPOT svetovanje Pomurje in Savinjska
o mreženje in izmenjava dobrih praks podjetnikov Savinjske in Pomurske regije

	12.00 predstavitev in voden ogled podjetja GRAFIKA GRACER d.o.o., Celje
	13.30 predstavitev in voden ogled podjetja FRIGOTRANSPORT PIŠEK & HSF d.o.o., Celje  in Peter Pišek 

s.p. – Pišek bar
	15.00 organizirano kosilo in sklepna diskusija udeležencev

Udeležba na dogodku je za vse udeležence brezplačna. Vabimo vas, da se čim prej prijavite s priloženo pri-
javnico.  Prijave zbiramo do ponedeljka, 09.03.2020, oziroma do zapolnitve mest po e-pošti si-
mona.zupanc@ozs.si. 

Do našega srečanja vas lepo pozdravljamo!

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P R I J A V N I C A

 MREŽENJE, IZMENJAVA IN OGLED DOBRIH PRAKS PODJETNIKOV SAVINJSKE 
IN POMURSKE REGIJE

Izpolnjeno prijavnico pošljite do ponedeljka, 09.03.2020, oziroma do zapolnitve mest na 
e-mail: simona.zupanc@ozs.si

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________

NASLOV: ______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: __________________________________________________

S prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka 12. 3. 2020. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih pa 
dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Savinjska, ki se izvaja 
v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Savinjska bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor 
želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne 
bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje.
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Dan obrtnic  

}

}}}}}} Dan obrtnic } Dan obrtnic }

}

}}}}} }}} }}} }}}}}} }
in podjetnic

Letošnji dan žena bomo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije s posebnim dogodkom proslavili že drugič.  
Po lanski neverjetni udeležbi, letos nikakor ne smete manjkati.

u��uu  četrtek, 5. marec 2020,
uu  Hotel Jama, Postojna, 
u  Jamska cesta 28Program~

Kotizacija: 

uu  140 e (DDV ni vključen) 

u  �članice OZS in njihove zaposlene 
imajo 50 % popusta – 70 e   
(DDV ni vključen)

8.15 – 9.00 Dan se začne s kavico!

09.00    Uvodni pozdrav 
Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

09.15 – 10.30  Usklajena garderoba ženske 
Lea Pisani, strokovnjakinja in svetovalka za celovito podobo osebnosti 

10.30 – 11.45  Ženske in denar 
Ana Vezovišek, mag., specialistka za financiranje

12.00 – 13.30  Dobro kosilo 

13.30 – 14.45 JAZ, blagovna znamka
  Katja Tomič Pintar, strokovnjakinja za marketing in blagovne znamke 

14.45 – 16.00   Kaj naredi dober make up?  
Martina Vrhovnik, priznana vizažistka

Prijava:

u  Spletna prijava na www.ozs.si/dogodki ali na svetovanje@ozs.si
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec JANUAR 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2020 1.897,90 
€.  Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in 
prispevkov v letu 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2020 (vir: obvestilo 
FURS 10.12.2019):

  

nad do

708,33 16%

708,33 2.083,33 113,33 +26% nad 708,33

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39% nad 4.166,67

6.000,00 1.873,33 +50% nad 6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2020:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.109,74
 291,67 + (1.558,37 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74 291,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 291,67 €.

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 3.500,00 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 
€. Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2020 dalje znaša  940,58 €  (Ur.l. RS 
83/2018). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec JANUAR 2020 upošte-
vajte 21 delovnih dni in 2 praznika - 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. 

2019 dalje v višini 35,05 € (Ur.l.RS 17/19), 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 9,23 €  

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku   27,69 €  

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 36,92 € 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) 2 (16) 23 184
Februar 20 (160) 0 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 20 (160) 1 (8) 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 0 21 168
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 22 (176) 0 22 176
November 21 (168) 0 21 168
December 22 (176) 1 (8) 23 184
Skupaj 255 (2040) 7 (56) 262 2.096

Število delovnih dni po mesecih v letu 2020
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  JANUAR 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.008,93 5.885,43

1.681,55 €  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   156,38 912,24

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   89,29 520,86

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 245,67 1.433,10

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   64,17 374,31

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   66,19 386,08

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,35 31,19

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 135,71 791,58

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,01 5,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,01 5,89

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,02 11,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,41 8,24

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,61 3,53

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,02 11,77

Skupaj drugi prisp.    4,04 23,55

PRISPEVKI SKUPAJ    385,42 2.248,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2018 (PP):  1.681,55 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2020 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od  17   
1.681,55 =  1.008,93 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.681,55 x 3,5 =  5.885,43 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v me-
secu 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 razmerja veza-
ne na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. 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.

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. 
člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 % povprečne plače. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2020 
do 29.2.2020, znaša 975,30 EUR (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 
2018 znaša 1.681,55 EUR).

Vir: FURS


