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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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Nova Odredba o višini urne postavke in višini dohodka 
za opravljeno začasno ali občasno delo
V Uradnem listu RS, št. 11/2020, z dne 25.2.2020, je 
bila objavljena Odredba o višini urne postavke in viši-
ni dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo, ki 
določa višino urne postavke upravičenca za opravlje-
no uro začasnega ali občasnega dela v obdobju od 1. 
marca 2020 do 28. februarja 2021 ter višino dohodka 
za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem 
letu 2020.

Odredba je bila objavljena na podlagi tretjega odstavka 
27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 
80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPD-
ZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17 in 75/19). Ta določa, da urna 
postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali 
občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov, dohodek 
za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v 
koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov. Pri tem je 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

SPREMEMBE M OBRAZCEV

navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-3 z 
navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-4 z 
navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-6 z 
navodilom za izpolnjevanje;

Z uveljavitvijo teh sprememb bo dopolnjen postopek 
za elektronsko vlaganje prijav na portalu SPOT, ki ga 
zagotavlja Ministrstvo za javno upravo. 

Zavezanci, ki za elektronsko vlaganje uporablja-
jo kadrovski vmesnik eHRS sistema SPOT, morajo 
pravočasno prilagoditi svoje informacijske rešitve, 
da bodo elektronske vloge pripravili, kot je določeno 
v tehnični dokumentaciji, ki je objavljena na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/koticek-za-razvijal-
ce/ v sklopu Kadrovski vmesnik eHRS.

Vir: ZZZS

Simona Zupanc, 
SPOT svetovanje SAVINJSKA

S 1. 2. 2020 se je začel uporabljati novi Pravilnik 
o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalid-
skem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za 
starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezpo-
selnosti. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo spremem-
be niso obsežne, bodo pa opazne na Obrazcih M.

Bistvene spremembe so:

•	 med Podatke o zavezancu na obrazcih M je do-
dana davčna številka,

•	 zaradi nove klasifikacije področja izobrazbe KLA-
SIUS-P-16 je potrebno v rubriki 24 »Področje 
izobrazbe« vpisati 4-mestno šifro (prej je bila 
3-mestna šifra),

•	 ni več podatka o poklicni/strokovni izo-
brazbi,

•	 rubrika "Številka delovnega dovoljenja" je prei-
menovana v "Številka enotnega dovoljenja". ki 
spreminja M obrazce, in sicer: obrazec M-1 z 
navodilom za izpolnjevanje; obrazec M-2 z 
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Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

določeno, da se višina urne postavke in višina dohodka za 
opravljeno začasno ali občasno delo usklajuje z rastjo mi-
nimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, 
ki ureja minimalno plačo, ter ju enkrat letno določi mini-
ster, pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije najpozneje do konca februarja v koledarskem 
letu. Pri tem višina urne postavke velja od marca tekoče-
ga koledarskega leta do vključno februarja naslednjega 
koledarskega leta. 

Odredba določa, da v obdobju od 1. marca 2020 do 28. 
februarja 2021 višina urne postavke upravičenca za 
opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti 
nižja od 5,05 eura, višina dohodka za opravljeno začasno 
ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2020 
ne sme presegati 7.562,47 eura. 

(VIR: zds.si)
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Do konca meseca marca 2020 je treba delavce pisno 
obvestiti o odmeri letnega dopusta
Kljub temu, da Kolektivna pogodba za obrt in podjetni-
štvo (KPOP)  ne velja več, ste delodajalci še vedno dolžni 
svoje zaposlene najkasneje do konca meseca marca pi-
sno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče kole-
darsko leto, saj ta obveznost izhaja neposredno iz 2. odst. 
160. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju 
ZDR-1), ki velja od aprila 2013 dalje. Delodajalec lahko to 
stori na klasičen način v pisni obliki in z osebno vročitvijo 
obvestila zaposlenemu, lahko pa ga obvesti tudi po elek-
tronski poti na elektronski naslov delavca, če takšno upo-
rabo zagotavlja in nalaga delodajalec.

Seveda tozadevni presečni datum 31. marec ne velja za 
tiste primere, ko delavca zaposlimo po tem datumu. V ta-
kšnem primeru predlagamo odmero sorazmernega do-
pusta za tekoče leto že v sami pogodbi o zaposlitvi ali pa s 
posebnim pisnim obvestilom in to čim hitreje po nastopu 
dela. Pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas je obvezna 
sestavina pogodbe tudi način izrabe letnega dopusta, 
zato naj se predvideni datum izrabe dopusta opredeli že 
v sami pogodbi o zaposlitvi. Vsekakor bi moral biti dopust 
izrabljen še pred potekom časa, za katerega je bila skle-
njena pogodba o zaposlitvi za določen čas. Vsekakor je 
napačno postopanje, ki se sem ter tja v praksi še vedno 
kdaj stori, da se delavcu zaradi neizrabljenega dopusta 
pred iztekom časa pogodbo o zaposlitvi podaljša z na-
menom izrabe dopusta.
 
Zakonski kriteriji in merila za odmero letnega dopusta 
so popolnoma enaki kot v lanskem letu, saj se v tem 
času ZDR-1 ni spremenil, je pa potrebno ob tem ugoto-
viti, katero kolektivno pogodbo je treba še uporabljati, 
če sploh. Pri kriteriju, ki je določen v zakonu in z enako 
vsebino povzet tudi v kolektivni pogodbi, seveda velja, 

da se pri konkretni odmeri ne podvaja, ampak uporabi le 
enkrat.  Na OZS smo zaradi prenehanja veljavnosti KPOP 
pripravili vzorec Pravilnika o delovnih razmerjih, v kate-
rem smo primarno izhajali iz nivoja pravic, ki jih je prej 
poznala KPOP in v tem sklopu smo na tak način opredelili 
tudi kriterije in merila ter njih obseg pri določitvi letnega 
dopusta.  

Člani OZS s poravnano članarino lahko na spletnih 
straneh Svetovalnega in izobraževalnega centra OZS 
brezplačno pridobijo vzorec obvestila o odmeri letne-
ga dopusta, ki je pripravljen na podlagi ZDR-1 in pa 
določb pravilnika. Vzorec takšnega obvestila o odmeri 
letnega dopusta lahko naročijo tudi nečlani po ceni 20 
evrov (brez DDV). E-naročilo oz. e-nakup se lahko opra-
vi preko spletne strani www.svetovanje.si ali preko e-
-pošte: svetovanje@ozs.si. Tisti delodajalci, ki pri svojem 
delu uporabljate morda kako drugo kolektivno pogodbo, 
lahko ta vzorec uporabite kot izhodišče in si ga smiselno 
prilagodite za uporabo meril in kriterijev iz za vas zavezu-
joče kolektivne pogodbe.
 
Spregled te pisne obvestilne dolžnosti delodajalca o od-
meri letnega dopusta pomeni kršitev ZDR-1, zaradi česar 
delodajalca lahko doleti dokaj visoka globa, predvidena v 
217.b členu ZDR-1 (prej je to bil 219. člen), in sicer v višini 
od 750 do 2.000 € za delodajalca-pravno osebo, kot tudi 
za s. p.-ja oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. Z globo od 100 do 800 € se kaznuje tudi od-
govorna oseba delodajalca pravne osebe. Za manjšega 
delodajalca, za katerega se smatra tisti delodajalec, ki za-
posluje 10 ali manj delavcev (ne glede na svojo statusno 
obliko) grozi sicer manjša, toda še vedno (pre)visoka glo-
ba, v višini od 200 do 1000 €.
       

Vir: Dušan Bavec, svetovalec OZS

V katerih primerih invalidi nimajo posebnega varstva 
pred odpovedjo?

V skladu z 116. členom Zakona o delovnih razmerjih  
(ZDR-1) lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi 
invalidu in sicer zaradi nezmožnosti za opravljanje dela 
pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti in 
v primeru poslovnega razloga v primerih in pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, oziroma s predpisi, ki urejajo zaposlitve-
no rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.

Upoštevajoč določbo 102. člena Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju lahko delodajalec zavarovan-
cu, kateremu so z dokončno odločbo priznane pravice 

na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije in ima sklenje-
no pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na območju 
Republike Slovenije, odpove pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposli-
tvi v skladu s predpisi o delovnih razmerjih le v primeru, 
če mu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije 
ali iz poslovnega razloga utemeljeno ne more zagotoviti 
pravice do premestitve na drugo delovno mesto brez ali 
po končani poklicni rehabilitaciji oziroma pravice do dela 
s krajšim delovnim časom od polnega. Delodajalec lahko 
skladno s predpisi o delovnih razmerjih odpove pogodbo 
o zaposlitvi, če invalid brez opravičljivih razlogov:
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-  ne nastopi poklicne rehabilitacije ali je ne konča v do-
ločenem roku,

-  ne izpolnjuje obveznosti, določene v pogodbi o po-
klicni rehabilitaciji,

-  ne nastopi dela na drugem delovnem mestu, določe-
nim v skladu z določbo prejšnjega člena tega zakona,

-  ne prične z delom s krajšim delovnim časom od pol-
nega.

Posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi 
invalidu prav tako ne velja, kadar delovno razmerje
-  zaradi prenehanja delodajalca
-  na podlagi redne odpovedi iz razloga nesposobnosti, 

krivdnega razloga ali
-  ali  neuspešno opravljenega poskusnega dela
-  na podlagi izredne odpovedi, ki je podana zaradi ra-

zlogov na strani
-  delavca

Vir: Staša Pirkmaier, svetovalka OZS

Nadomestilo plače, če bodo morali delavci 
zaradi Korona virusa ostati doma

Zaradi Korona virusa se delodajalci sprašujejo, koliko 
bodo delavcem morali izplačati plače v primeru, da bodo 
le-ti morali ostati doma. MDDSZ in MGRT pripravljata in-
tervencijske ukrepe, ki bodo namenjeni tudi delodajal-
cem v primeru, da njihovi delavci ne bodo mogli/smeli 
prihajati v službo. Kakšni bodo, še ni znano.

Ob trenutno veljavni zakonodaji pa ima delodajalec vsaj 
tri možnosti. V primeru, da osebni zdravnik delavcu odre-
di izolacijo, le-temu pripada nadomestilo plače, ki se od 
prvega dne zadržanosti dalje izplačuje v breme ZZZS in 
ni strošek delodajalca. Nadomestilo prvih 90 dni znaša 90 
%, nadalje pa 100 %.

Delodajalec lahko delavcem tudi omogoči delo od doma. 
Ob tem obstaja sicer nekaj zakonskih zahtev (obvestilo 
IRSD, pogodba o zaposlitvi za delo na domu, ....), vendar 
upamo, da bo v tako izrednih razmerah prevladal razum 

in inšpektorji ne bodo globili 
delodajalcev, katerih delavci bodo zaradi izrednih razmer 
delali od doma. V tem primeru mora delodajalec delavcu 
izplačati plačo.

Zakon o delovnih razmerjih (137/6. člen) pa tudi omogo-
ča, da v primeru višje sile, tveganje nosita delodajalec in 
delavec. To pomeni, da če delavec zaradi višje sile osta-
ne dom, mu pripada 50 % nadomestilo plače, vendar ne 
manj kot 70 % minimalne plače. Ta ukrep verjetno pride v 
poštev predvsem za delavce, katerih narava dela ne omo-
goča dela od doma, če se Korona virus šteje za višjo silo. 
Upamo, da se bo o tem kaj izjasnil MDDSZ. Možnost pa je 
še čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1) zaradi poslov-
nega razloga z namenom ohranjanja zaposlitve. V tem 
primeru pa ima delavec pravico do nadomestila plače v 
višini 80 % osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-
1. Vsekakor pa je potrebno primere presojati posamično.

Vir: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, OZS

Navodila za delovne organizacije v zvezi 
z novim koronavirusom SARS-CoV-2
Vir: https://www.nijz.si/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-19?

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je 
v zadnjih 14 dneh zadrževal na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim koronavirusom, naj 
se umakne v ločen prostor oziroma naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi. Po telefonu se pos-
vetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena 
služba izven delovnega časa), kjer boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Simptomi in znaki okužbe so podobni tako pri COVID-19 kot pri drugih okužbah dihal. Oseba, ki izkazuje 
simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodi na delovno mesto, doma pa naj dosledno upošteva načela higiene 
rok in higiene kašlja. 
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike 
in podjetja,  ki imajo zaposlene

Finančna uprava RS je v letu 2019 omogočila poenostavljeno plačilo prispevkov za socialno varnost samozapo-
slenim, družbenikom, kmetom, prostovoljcem in »popoldancem«. Od sedaj pa je ta poenostavitev plačevanja 
na voljo tudi zavezancem, ki plačujejo obvezne dajatve, obračunane v obračunu davčnega odtegljaja (REK 
obrazec).
 
Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko 
tako zavezanec mesečne obveznosti plača le z enim e-računom.
 
Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve, obračunane z REK obrazcem, plačeval 
z e-računom?
Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo na prejem 
e-računa šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom«. To za-
vezanec stori le enkrat, saj prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Če zavezanec že prejema e-račun za 
plačilo obveznih dajatev, nova prijava ni potrebna. FURS bo zavezancu, za katerega je prejel prijavo na prejem 
e-račun, na podlagi oddanega obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, 
ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo naslednji 
dan po oddaji REK obrazca poslan zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani 
obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Za izvršitev plačila mora zavezanec še potrditi plačilni 
nalog v spletni banki, ki je pripravljen v skladu s poslanim e-računom. Rok za plačilo obveznosti do FURS je 
pet dni od dneva izplačila dohodka.

Kaj se lahko plača z e-računom? 
Z e-računom se lahko plačajo prispevki za socialno varnost, ki so obračunani v obračunu prispevkov za social-
no varnost in vse obvezne dajatve obračunane v obračunu davčnega odtegljaja, če je med rokom za predložitev 
obračuna in rokom za plačilo najmanj 5 dni. Vrste obračunov davka, na podlagi katerih se izda e-račun, so 
objavljeni v Seznamu obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun.
Več informacij je objavljenih na storitvenem portalu Finančne uprave RS.

Viri:
- https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/
- https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja

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

MREŽENJE, IZMENJAVA IN OGLED DOBRE PRAKSE PODJETNIKOV, KI 
OPRAVLJAJO DEJAVNOST KLEPARSTVA IN KROVSTVA

SPOT svetovanje SAVINJSKA  je v petek, 
14.02.2020, organizirala dogodek mreženja, 
izmenjave, delavnice in ogleda dobre prakse 
za podjetja in samostojne podjetnike, ki opra-
vljajo dejavnost kleparstva in krovstva.  V do-
godek je bil vključen tudi ogled družinskega 
podjetja METALKO BUČAR d.o.o. 

Dogodek na OOZ Celje se je začel s sprejemom ude-
ležencev in pozdravnim nagovorom vseh sodelujočih 
s strani SPOT svetovanje SAVINJSKA in strani pred-
sednika Sekcije kleparjev in krovcev na nivoju OZS 
in OOZ Celje Rudija Rudnika iz Celja. Na dogodku 
so imeli udeleženci  priložnost spoznati nove poslov-
ne partnerje, nadgraditi obstoječa sodelovanja in iz-
menjati izkušnje  s podjetniki, ki opravljajo sorodno 
dejavnost. Seznanili so se z aktivnostmi SPOT sveto-
vanje Savinjska in aktualnimi državnimi  spodbuda-
mi.  V delavnici, ki je sledila mreženju, so udeleženci 
pridobili informacije o  aktualnih novostih gradbene 
zakonodaje. Po delavnici na OOZ Celje so se udele-
ženci odpravili na novo lokacijo, kjer je sledil  voden 
ogled dobre prakse podjetja Metalko Bučar, krovstvo, 
kleparstvo, d.o.o. Tomaž Bučar z bratom Matejem 
nadaljuje dejavnost družinskega podjetja, ima več 
kot 30 letno tradicijo delovanja. Ohranjajo tudi staro 

tradicionalno obrt, danes imenovano »strešna orna-
mentika«. Zdaj so na pragu nove investicije v širitev 
prostorskih kapacitet. Po končanem ogledu je sledilo 
mreženje in izmenjava izkušenj do večernih ur.

Rudi Rudnik, KROVSTVO, KLEPARSTVO, 
OBDELAVA LESA,TRGOVINA RUDI RUDNIK 
s.p., predsednik Sekcije kleparjev in krovcev 
na nivoju OZS in OOZ Celje: 
»Vesel sem, da smo se krovci in kleparji iz območja 
celjske regije srečali v tolikšnem številu in se imeli 
priložnost predstaviti drug drugemu. Izmenjali smo si 
izkušnje in ugotavljali, kako in kje lahko drug druge-
mu pomagamo. Prepričan sem, da je vsak izmed ude-
ležencev na dogodku prepoznal dodano vrednost sre-
čanja, zato dajem pobudo za tovrstna mreženja tudi v 
prihodnje.»

Tomaž Bučar, METALKO BUČAR, krovstvo, 
kleparstvo, d.o.o.: 
»Dogodek je izpadel nad pričakovanji, saj se redko 
zbere toliko ljudi iz naše dejavnosti na enem mestu 
kljub izredno lepemu vremenu, ki za nas pomeni ugo-

Foto: arhiv OOZ Celje

Foto: arhiv OOZ Celje
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Sekcija za promet – aktualne informacije

Nizozemska (prevoz blaga)

Obveščali smo vas, da bo Nizozemska s 1. marcem 2020 
uvedla obveznost napotitve voznikov. Informacije so 
objavljene tukaj: https://english.postedworkers.nl/
employer/transport. Glede na to, da je v zvezi z napoti-
tvijo voznikov odprtih kar nekaj vprašanj, je Nizozemska 
uradno sprejela 6-mesečno »prehodno obdobje« (do 1. 
septembra 2020), ko nadzorni organi ne bodo izrekali 
glob zaradi opustitve napotitve voznika (6. člen Ured-
be ministrstva za socialne zadeve in zaposlovanje: »Een 
overtreding van artikel 8, eerste, derde of zesde lid, van 
de Wet arbeidsvoorwaarden gedeta-cheerde werkne-
mers in de Europese Unie, die is begaan voor 1 septem-
ber 2020 wordt niet beboet.«). 

Med drugim je odprto tudi vprašanje v zvezi z imenova-
njem kontaktne osebe (zastopnika), ki naj bi ga imel delo-
dajalec na Nizozemskem (podobno kot to velja v Franciji). 
Po prejemu uradnih informacij glede napotitve voznikov 
v Nizozemsko vas bomo sproti redno obveščali.

Norveška (prevoz blaga)

Tudi Norveška je uvedla obveznost napotitve voznika, 
vendar le v primeru opravljanja kabotaže (prevoz blaga) 
ali kombiniranega prevoza. Minimalna urna postavka: 
175,95 NOK (cca 17.32 EUR) + dodatek za hrano (dnevno) 
300 NOK (cca 29,53 EUR) + 40 % dodatek (v primeru nad-
urnega dela). 

Obvezni dokumenti v vozilu:
-  potrdilo A1,
-  evidenca delovnega časa (iz katere je razvidno število 

delovnih ur, ki jih je voznik opravil na Norveškem),
-  dokument iz katerega so razvidne opravljene kabota-

že na Norveškem
-  pogodba o zaposlitvi (obvezni elementi: podatki o 

delodajalcu, delojemalcu, kraj in opis dela, datum 
pričetka dela, predvideno trajanje dela, določila o 
poskusni dobi, število dni dopusta, odpovedni rok, 
plačni razred, dnevni in tedenski čas dela, trajanje 

odmorov oz. počitkov, razporeditev delovnega časa 
(enakomerna/neenakomerna), določba o uporabi 
eventualne kolektivne pogodbe. Več informacij: 
https://www.arbeidstilsynet.no/en/  in http://www.
motherpresents.org/hr/. 

Danska (prevoz potnikov)

Po mnenju Danske vlade so pravila EU, ki se uporabljajo za 
mednarodni cestni potniški promet (Uredba 1073/2009) 
in določajo, kako dolgo lahko avtobusi s tujimi registrski-
mi tablicami in tujimi vozniki izvajajo kabotažo, nejasna. 

Zaradi tega je že s 1.11.2019 sprejela novo razlago EU pra-
vil oz. zaostrila pogoje in omejila izvajanje kabotaže za 
avtobuse s tujimi registrskimi tablicami na Danskem, in 
sicer na sedem zaporednih dni na mesec. Za nezakonito 
kabotažo (več kot 7 zaporednih dni na koledarski mesec) 
so tako naložene globe v višini 35.000 DKK, približno 
4.700 EUR. (vir: MZZ -VP Kopenhagen – VKH)

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-
CoV-2019

Nacionalni inštitut za zdravje je za preprečevanje okužbe 
z virusom CARS-COv-2 (koronavirus) objavil priporočila 
za vsakodnevne preventivne ukrepe: https://www.nijz.
si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019 in 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov. 

Aktualne informacije po posameznih državah: 
https://www.gov.si/zbirke/drzave/
Koronavirus – pogosta vprašanja in odgovori: 
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-
odgovori#kaksno-je-trenutno-stanje%3F
Statistika po državah in zemljevid primerov okužb po svetu: 
https ://w w w.ecdc.europa.eu/en/geographical -
distribution-2019-ncov-cases. 

Vir: Natalija Repanšek, 
sekretarka Sekcije za promet OZS

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

dne delovne pogoje. Dogodek je omogočil tudi sezna-
nitev z novimi potencialnimi poslovnimi partnerji. »

Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh 
partnerjev, bodo potekale 5 let. SPOT svetovanje 
SAVINJSKA vabi vse potencialne podjetnike in že 

obstoječa podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško 
podporo pri svojem poslovanju. 
Kontakt: e-mail:  tatjana.stinek@ozs.si ; 
tel: 03 425 2273.

                    
   Mag. Tatjana Štinek, SPOT 

svetovanje SAVINJSKA
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Sekcija avtoserviserjev – aktualne informacije

Odvoz odpadnih gum
Več članov je zopet opozorilo, da odvoz izrabljenih gum 
poteka prepočasi, zato se kopičijo zaloge izrabljenih gum. 
Ker se približuje obdobje menjave gum, marsikje postaja 
problem kapacitete prostora za začasno skladiščenje. Slo-
pak d.o.o. nam je poslal naslednja pojasnila:
• Zastoji pri prevzemu na terenu pri KU (KU = končni 

uporabnik - pri avtoserviserjih, vulkanizerjih) nad že-
lenimi rokom 30 dni (in v preteklosti že spoštovanimi) 
so, žal, še vedno prisotni, čeprav so manjši kot v ena-
kem obdobju lanskega leta;

• Za leto 2020 smo uspeli kljub zapiranju predelovalnih 
kapacitet v nacionalne okvire (predelava lastnih IG),  
pogodbeno dogovoriti za 10% višje letne kapacitete;

• V januarju in februarju 2020 smo prevzeli in na prede-
lavo odpeljali za več kot 500t večje količine kot v istem 
obdobju 2019 oz. za 30% več;

• v začetku leta (do 20.2.) so bili remonti v skoraj vseh 
cementarnah v regiji, ki so v letošnjem letu večinski 
predelovalci slovenskih IG; Anhovo je zagnal proizvo-
dnjo 20.2. in s tem je stekla tudi povečana dobava tej 
lokaciji;

• ocenjujemo, da se bo v naslednjih tednih postopo-
ma povečevala dinamika prevzema na terenu, kakor 
se bo povečevala dinamika proizvodnje (prevzema) v 
cementarnah;

• kljub temu zaradi zatečenih zalog IG pri končnih upo-
rabnikih, se bodo prevzemni časi le počasi zmanjševa-
li tekom celotnega leta (če ne bo večjih havarij, izpa-
dov proizvodnje itd.),

• interventno in izven naročniškega sistema vseeno 
prevzemamo z lokacij, ki res  nimajo več alternativ za 
shranjevanje in poskušamo reševati najbolj pereče lo-
kacije, kar pa ima svoje omejitve v kapaciteti prevze-
mnikov (predelovalcev),

• ob nadpovprečni zapolnitvi mreže ugotavljamo, da 
mnogo KU nima ustreznih skladiščnih kapacitet, ki bi 
jih glede na obseg dejavnosti po zakonodaji morali 
imeti (10t), kar povzroča dodatne težave in pritisk na 
tekoče odvažanje.

O stanju v sistemu redno obveščamo tudi Ministrstvo za 
okolje in prostor (MOP) z željo, da v skladu s svojimi mo-
žnostmi poskuša vsaj tiste predelovalne kapacitete, ki v 
državi obstajajo, spodbuditi, da dajo prednost ob enakih 
pogojih slovenskim odpadkom.

Tudi z MOP so nam poslali sporočilo, v katerem navaja-
jo tudi, da je razlog, da v zadnjem obdobju prihaja do 
težav pri izrabljenih gumah zaradi zapiranja zunanjega 
trga (sosežig gum izven Republike Slovenije), potrdili pa 
so tudi remont v Salonit Anhovo ter poudarili, da je bilo 
dogovorjeno, da se bo povečal prevzem domačih gum. 

Sekcija bo še naprej spremljala doga-
janje in reagirala, v kolikor bodo člani 
poročali o problemih.
     
 
Možnost pridobitve nadomestnih vinjet 2020

Pri sekciji avtoserviserjev avtoserviserjem in avtoklepar-
jem pomagamo z nadomestnimi vinjetami. Nadomestne 
vinjete je mogoče pridobiti pod določenimi pogoji, kar 
sta ekskluzivno dogovorila Družba za avtoceste Republi-
ke Slovenije (DARS) in OZS. Nadomestno vinjeto se izda le 
za primere, ki so določeni v 38. členu Zakona o cestninje-
nju (Ur.l. RS, št. št. 24/15 in 41/17) in sicer, če je cestninski 
zavezanec oz. lastnik vozila moral:
• zaradi uničenja zamenjati vetrobransko steklo,
• zamenjati vozilo ali vetrobransko steklo v garancijski 

dobi ali
• oddal vozilo v razgradnjo.

Pogoji za pridobitev nadomestn-e/ih vinjet:
• nadomestne vinjete lahko koristi le avtoserviser, ki 

legalno opravlja vsaj eno od navedenih dejavnosti 
(torej ima obrtno dovoljenje za dejavnost – razen če 
gre za izjemo po Obrtnem zakonu!):
o vzdrževanje in popravila motornih vozil

- mehanična popravila
- popravilo karoserij
- pranje, poliranje, ličanje vozil
- popravilo vetrobranskih stekel in oken

o ali je član GIZ agencija avtoserviserjev
• ki upošteva pravila DARS glede izdaje oz. zamenjave 

nadomestne vinjete 
• sočasno z vlogo za pridobitev nadomestnih vinjet 

je potrebno na DARS na mail  nadomestna.vinjeta@
dars.si poslati podatke avtoserviserja za nadomestne 
vinjete in zaprositi za sklenitev sporazuma DARS – av-
toserviser (DARS želi imeti tak sporazum zato, da me-
njane vinjete pošlje avtoserviserju in ne stranki).

V letu 2020 je možno pridobiti dve vrsti letnih vinjet za 
dvosledna motorna vozila:
• do največje dovoljene mase 3.500 kg – cestninski ra-

zred  2A 
• z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih 

NDM ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali 
brez njega – cestninski razred  2B

 
Na tak način avtoserviserji lahko svojih strankam poma-
gajo pri zamenjavi nadomestnih vinjet. Ob skrbnem rav-
nanju avtoserviserja je taka uporaba nadomestnih vinjet 
BREZ STROŠKOV. 

Vir: sekcija avtoserviserjev pri OZS
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Primerna podoba lahko izboljša našo vsakodnevno 
komunikacijo, vpliva na uspeh posameznika in po-
maga pri uresničitvi osebnih ciljev in ciljev podjetja. Z 
znanjem o kulturi oblačenja in vedenja oblikujemo ce-
lovito podobo, se prilagodimo različnim priložnostim, 
samozavestneje komuniciramo z različnimi ljudmi in 
hitreje dosežemo svoj cilj. 

Vsebina delavnice: 
• Moč podobe in komunikacija z oblačili in dodatki 

(kako lahko vplivamo na ljudi z barvo oblačil, do-
datki, s krojem in z osebno urejenostjo…)

• Spremembe v poslovnem oblačenju v zadnjih letih 
(kakšne so spremembe in njihov vpliv na komuni-
kacijo)

• Resnice o obleki danes (koliko potrošiti, kako na-
kupovati, obleka in ekologija)

• Ravni oblačenja (abeceda kulture oblačenja – dress 
code za vse poslovne priložnosti, usklajevanje po-
dobe glede na cilje in vizijo podjetja)

Izvajalka: Lea Pisani je svetovalka za kulturo obla-

čenja že triindvajset let. Po izobrazbi je univ. dipl. inž. 
oblikovanja tekstilij in oblačil. Specializirala je v Lon-
donu in pridobila naziv CMB Image Consultant. Zna-
nje o kulturi vedenja je nadgradila v elitni šoli ISPD 
(International School of Protocol and Diplomacy) v 
Bruslju. Svetuje in poučuje v okviru različnih izobra-
ževalnih sistemov v številnih uspešnih podjetjih, mi-
nistrstvih in na Upravni akademiji. V svojem studiu 
svetuje posameznikom, ki želijo zavestno oblikovati 
videz, in jim pomaga pri nakupih.  Je avtorica  prvega 
slovenskega priročnika o obleki, Obleka – kaj, kdaj, 
kako, v kateri je oblikovala merila za izbiro primernih 
oblačil za vse življenjske priložnosti. Aprila 2016 je iz-
dala drugo knjigo Ravni oblačenja/Dress Code.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence.  Delavnica 
bo trajala 3 šolske ure, število mest je omejeno.

Prijave zbiramo s priloženo prijavnico na elektronski 
naslov simona.zupanc@ozs.si do petka, 20.03.2020, 
oziroma do zasedbe mest. 
Vljudno vabljeni!

 SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABIMO VAS NA 

POSLOVNI SVET IN SPROŠČENO OBLAČENJE

V TOREK, 24.03.2020, OB 10.00 uri
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE 

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

POSLOVNI SVET IN SPROŠČENO OBLAČENJE

V TOREK, 24.03.2020, OB 10.00 uri
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE

(izpolnjeno prijavnico pošljite do petka, 20.03.2020 
na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71). 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________

NASLOV: ______________________________________________________

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: __________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

 

  
  

  

 

     

   

   

 

ZBORNICA CELJE



MAREC 2020 11

INFORMACIJE OOZ CELJE 

Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec FEBRUAR 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2019 1.855,25 
€.  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 od 1.1.2020 dalje znaša  940,58 €  (Ur.l. 
RS 83/2018). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec FEBRUAR 2020 upo-
števajte 20 delovnih dni - skupaj 160 ur. Regres za pre-
hrano 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 –  FEBRUAR 2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

1.052,30 6.138,44

1.681,55 €  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   163,11 951,46

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   93,13 543,25

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 256,24 1.494,71

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   66,93 390,40

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   69,03 402,68

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,58 32,53

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 141,54 825,61

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,05 6,14

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,05 6,14

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,10 12,28

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,47 8,59

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,63 3,68

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,10 12,27

Skupaj drugi prisp.    4,20 24,55

PRISPEVKI SKUPAJ    401,98 2.344,87

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 (PP):  1.753,84 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2020 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od    
1.753,84  =  1.052,30 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):  1.753,84 x 3,5 =  6.138,44 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. Za izplačila od izplačila od 1.3.2020 do 31.12.2020, 
znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 €.

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). 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 2020 
do 31.12.2020 znaša 1.017,23 € (58 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 
znaša 1.753,84 €). 

Vir: FURS


