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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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Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije 
(PKP7) 

31. decembra 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala 
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki prinaša že sedmi paket ukrepov (#PKP7) v vrednosti 550 milijonov evrov (ur.
list RS št. 203/2020), v nadaljevanju so opisani nekateri ukrepi. 

(vir: https://www.svetovanje.si/)

Sorazmernost upada prihodkov v 2020 napram 2019 
bo urejena v pravilniku  

Ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP se pri 
ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi 
z letom 2019, upošteva načelo sorazmernosti, kar pome-
ni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 
2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Furs 
pojasnjuje, da to velja za čakanje na delo in temeljni do-
hodek, vendar ne po ZIUZEOP. Merila sorazmernosti do-

loči minister, pristojen za finance, s podzakonskim pred-
pisom. Vsebina le-tega še ni znana.

To je rešitev za delodajalce, ki so v letu 2020 razširili svo-
jo dejavnost ali pa zaposlili nove delavce in pravzaprav 
primerjava obsega dejavnosti in s tem prihodkov v 2020 
napram 2019 ni mogoča.

Odpoved in podaljšanje pogodbe ter odlog plačila 
najemnin za poslovne nepremičnine (117. člen)

Najemnik poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki mu 
je zaradi epidemije COVID-19 s predpisi opravljanje go-
spodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno omeje-
no in zaradi tega poslovne nepremičnine ne more v celoti 
ali v pretežnem delu uporabljati za dogovorjen namen, 
lahko:
-  ne glede na Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih 

prostorih najemno pogodbo odpove s pisno izjavo z 
odpovednim rokom 8 dni,

-   zahteva odlog plačila obveznosti iz najemne pogod-
be (najemnina in vsa druga plačila v zvezi z najemom 
poslovne nepremičnine, ki po najemni pogodbi všte-
jejo v znesek najemnine),

-  zahteva podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, 
sklenjene za določen čas.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti na-
jemne pogodbe lahko najemnik zahteva za obdobje, ko 
mu je opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno 
ali bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremič-
nine ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za 
dogovorjen namen, in sicer tudi za obdobje pred uve-
ljavitvijo tega zakona, ko mu je bilo zaradi epidemije 
COVID-19 s predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti 
onemogočeno ali bistveno omejeno in zaradi tega po-
slovne nepremičnine ni mogel v celoti ali v pretežnem 
delu uporabljati za dogovorjen namen.

Najemnik mora najemodajalcu plačati odložene najemni-
ne najpozneje v šestih mesecih po prenehanju veljavno-
sti tega ukrepa (do 30. 12. 2021), pri čemer najemodajalec 
za odložene najemnine ni upravičen do zamudnih obre-
sti, lahko pa zahteva ustrezno zavarovanje za odložene 
najemnine.

Odlog plačila najemnine ali podaljšanje veljavnosti naje-
mne pogodbe učinkuje, ko najemodajalec prejme pisno 
zahtevo najemnika. Najemnik mora zahtevo za odlog 
plačila najemnine poslati pred njegovo zapadlostjo. Če 
pa zahteva odlog najemnin, zapadlih pred uveljavitvijo 
tega zakona, in če se nanašajo na obdobje, ko mu je bilo 
opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali 
bistveno omejeno in zaradi tega poslovne nepremičnine 
ni mogel v celoti ali v pretežnem delu uporabljati za do-
govorjen namen,  mora najemnik zahtevo pisno poslati 
najemodajalcu v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona. Na-
jemodajalec ne sme odpovedati ali odstopiti od najemne 
pogodbe, ker je najemnik zahteval odlog plačila najemni-
ne ali podaljšanje najemne pogodbe.

Ukrep velja do 30. junija 2021. Vlada jih lahko podaljša za 
najdalj šest mesecev. Sklep o podaljšanju ukrepa Vlada 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

(vir: https://www.svetovanje.si/)
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Od 1.12.2020 nadomestilo plače za karanteno in višjo 
silo ne sme biti manjše od minimalne plače

34. in 35. člen PKP7 (ZIUPOPDVE) določa, da nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti manjše od mi-
nimalne plače. Sprememba velja do 1. 12. 2020 dalje. Trenutno je ukrep podaljšan do 31. 3. 2021. Pri karanteni nado-
mestilo plače ne sme biti manjše od minimalne plače v primeru, da ko delavcu pripada nadomestilo plače v velikosti 
80 % osnove iz 137/7 ZDR-1 in v primeru, ko mu pripada nadomestilo plače v velikosti plače, ki bi jo prejel, če bi delal 
(okužba pri opravljanju dela).

Čakanje na delo - po novem izjava delodajalca, da ni davčni 
dolžnik in da je delavcem izplačal nadomestilo plače

Zaradi hitrejše obravnave vlog za čakanje na delo, podat-
kov na FURS ne bo več preverjal ZRSZ, ampak bo delo-
dajalec izpolnil izjavo (36. člen). Delodajalec vlogi za uve-
ljavitev pravice do povračila izplačanih nadomestil plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo priloži:
-  izjavo, za katero kazensko in materialno odgovarja, da 

ima na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obve-
znosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja fi-
nančno upravo,

-  izjavo, da ima izpolnjene obveznostih iz naslova pre-
dložitve vseh obračunov davčnih odtegljajev za do-
hodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih 
let, in

-  izjavo, da je zaposlenim na dan vložitve vloge poravnal 
vsa nadomestila plače.

V primeru predložitve lažne izjave, bo moral delodajalec 
vsa prejeta sredstva v celoti vrniti (37. člen). Ukrep velja 
od uveljavitve zakona dalje, to je od 31.12.2020.

Delavec bo lahko dopust iz 2019 in 2020 izrabil do 
28.2. oz. 31.12.2021

PKP7 v  54. členu določa možnost daljšega referenčnega 
obdobja za izrabo letnega dopusta iz 2019 in 2020. Dela-
vec lahko neizrabljen dopust iz 2019, ki ga ni izrabil niti v 
2020, izrabi do 28. februarja 2021.
Ne glede na določbo tretjega odstavka 162. člena ZDR-1 
ima delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih 
z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic 

epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega 
dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, pravico 
letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021. 
To pomeni, da lahko delavec ves neizrabljen letni dopust 
iz 2020 prenese v 2021 in ga izrabi do 31.12.2021. Tudi tisti 
del dopusta pod dvema tednoma, ki bi ga moral izrabiti v 
letu 2020.

Delavcem ob decembrski plači pripada še krizni dodatek

PKP7 (ZIUPOPDVE) za določene delavce ponovno uvaja 
krizni dodatek, vendar tokrat le v enkratni višini 200 eur, 
ki pa mora biti izplačan z decembrsko plačo (85. člen). 
Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana 
mesečna plača (za november) ni presegla dvakratnika mi-
nimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), delodajalec izplača 
ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 
200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. 
Če delavec ne dela cel mesec december, je upravičen do 
sorazmernega dela dodatka. Delavcu pripada dodatek za 
prazničen in drug dela prost dan, določen z zakonom, če 
bi na ta dan dejansko delal, dodatek pa mu ne pripada za 
druge oblike odsotnosti z dela. To pomeni, da delavcem 
pripada dodatek tudi za praznični petek 25.12.2020 in 

soboto 26. 12. 2020, če bi bil sicer to njihov delovni dan.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim 
delovnim časom, ima pravico do dodatka sorazmerno 
delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zapo-
slitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas 
v posebnih primerih (starševstvo, invalidi ipd.). Zaposle-
ni pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna 
Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih di-
plomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih 
organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij 
ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Re-
publiki Sloveniji, niso upravičeni do kriznega dodatka iz 
prvega odstavka tega člena.
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Za povračilo izplačanega kriznega dodatka, delodajalec 
preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s ka-
tero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. 
Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega siste-
ma FURS v elektronski obliki najpozneje do konca febru-
arja 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpo-
zneje do 20. marca 2021. Delodajalec ob izplačilu predloži 
REK-1 obrazec z navedbo vrste dohodka 1190 – Dohodek, 
ki se ne všteva v davčno osnovo. Na zbirnem REK obrazcu 

vpiše podatke o delodajalcu in številu oseb – prejemnikov, 
na individualnem REK obrazcu pa vpiše podatke o preje-
mniku dohodka in znesek izplačanega kriznega dodatka 
vpiše v polje A052, z oznako vrste dohodka 0000.

Ministrstvo za finance je 8.1.2021 objavilo pojasnila, 
vezana na vprašanja glede kriznega dodatka, nahajajo 
se na povezavi https://www.gov.si/novice/2021-01-08-
pojasnila-glede-kriznega-dodatka/.

Odpoved v primeru, da delavec izpolnjuje pogoje za 
starostno upokojitev

PKP7 prinaša možnost, da delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta izpolnjuje pogoje za starostno 
upokojitev (21. člen). Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga 
in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s 
prvim in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2.
V tem primeru ima delavec pravico do odpravnine v skladu s 108. členom ZDR-1 (kot velja za odpoved iz poslov-
nih razlogov). Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pridobi podatke iz zbirk Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Obrazec: se nahaja na spletni povezavi: https://www.zpiz.si/cms/
content2019/obrazci-arhiv. (Drugo - Zahteva delodajalca za ugotovitev datuma izpolnitve pogojev za starostno po-
kojnino delavca - tretji odstavek 114. člena ZDR-1). Ukrep velja od uveljavitve zakona dalje in ni časovno omejen.

Delodajalcem bo za stroške izvedbe hitrih testov 
povrnjenih 40 eur na zaposlenega

106. - 109. člen PKP7 določa, da bo delodajalcem za izved-
bo hitrih testov povrnjeno 40 eur na zaposlenega na dan 
oddaje vloge na Furs.
Upravičenec do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih te-
stov na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: hitri test) 
je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodar-
ska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga. 
Upravičenec je upravičen do pomoči za izvedbo hitrih te-
stov v višini 40 eurov na zaposlenega na dan oddaje vloge. 
Kot zaposleni šteje tudi samozaposleni, ki je v obvezno po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. 
člena ZPIZ-2 in družbenik ali delničar gospodarske družbe 
oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba, in je 
na dan oddaje vloge v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2.
Do pomoči za izvedbo hitrih testov ni upravičena oseba, 
ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih ne-
davčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 

upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge ne-
poravnane zapadle davčne obveznosti ali druge denarne 
davčne obveznosti v višini, večji od 5.000 eurov. Upravi-
čenec je odgovoren za namensko porabo sredstev in jih 
lahko nameni izključno za izvedbo hitrih testov, s katerimi 
se bo izvedlo testiranje zaposlenih. Hitre teste lahko izve-
dejo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem 
brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, 
ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za 
odvzem brisa.
Za izplačilo pomoči za izvedbo hitrih testov upravičenec 
preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, da je 
upravičena oseba, najpozneje v 30 dneh od uveljavitve 
tega zakona. Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za izvedbo 
hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogo-
jev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za 
izvedbo hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek 
prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA - DELAVNICE V NAJEM

V najem oddam avtokleparsko delavnico v velikosti 64 m2 s pomožnimi prostori (sanitarije, skladišče, prostor 
za preoblačenje). V  delavnici je najemniku na razpolago celotna oprema za delo (avtodvigalo, delovna miza, 
različna orodja in stroji). Lokacija delavnice je v bližini Šmartinskega jezera, naslov Loče 4b, Šmartno v 
Rožni dolini.

Za dodatne informacije in dogovor za ogled pokličite na GSM  051 375 775.
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Novosti napotitev delavcev od 1. januarja 2021 
v Združeno kraljestvo

Od 1. januarja 2021 ostaja sistem napotitve delavcev v 
Združeno kraljestvo podoben. Na podlagi zavarovanja v 
državi zaposlitve se lahko napotitve delavcev opravljajo 
dve leti, a brez podaljšanja, če ne gre za nadomestitev 
napotenega delavca. Državam članicam EU-ja daje pro-
tokol o koordinaciji sistema socialne varnosti možnost, 
da se opredelijo ali bodo izkoristile možnosti izjeme od 
splošno veljavnega načela »lex loci laboris« ali ne. Odlo-
čitev se sporoči Evropski komisiji. Republika Slovenija bo 
svojo odločitev glede sporočila obvestila do 15.1.2021. V 
tem času ZZZS ne bo izdajala A1 obrazcem. Za napotitve 
delavcev v Združeno kraljestvo morajo podjetja izpolniti 
vprašalnik za tretje države, ki je objavljen na spletni strani 
ZZZS-ja.

Za napotene delavce, ki opravljajo delo za delodajalca s 
sedežem v Republiki Sloveniji lahko opravljajo delo tudi v 

letu 2021, a na podlagi izdanega potrdila A1 v letu 2020. 
Ta velja do izteka roka za katerega je izdan. Naj opozori-
mo, da se sistem napotitve po 13. členu Uredbe 883/04 v 
veliki meri ohranja. Ta sistem omogoča podjetjem delo v 
dveh ali več državah zaporedoma. Torej za vsa tista pod-
jetja, ki opravljajo transport, montaže ali servise.

Obrazec najdete na povezavi: 
https://zavezanec.zzzs.si/wps/wcm connect/32c2a7db-
3bf4-498c-b9cc-4acef90f9bb6/Vpra%C5%A1alnik+
splo%C5%A1ni_i.PDF?MOD=AJPERES&CVID=mykzGDj. 

Več informacij na naslednji povezavi: 
https://www.gov.uk/government/publ icat ions/
guidance-on-application-for-uk-visa-under-tier-5-
temporary-worker. 

(Vir: Zdenka Bedekovič, OZS)
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
PODALJŠANJE PROTIKORONA UKREPOV ZA 
SAMOZAPOSLENE, DRUŽBENIKE IN KMETE

Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za januar, februar in marec bo na voljo predvi-
doma 11. 1. 2021. Dostopna bo zgolj na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vloge 
ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene 
ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca pripada tudi od 250 EUR do 750 EUR, a samo, če 
ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Obrazec za povračilo 
izgubljenega dohodka v primeru karantene je že na voljo v eDavkih. Vloge ni mogoče vložiti v papir-
nati obliki.

Podrobnejše informacije so objavljene v dokumentih na spodnjih povezavah:
– https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Izjava-za-pridobitev-
mesecnega-temeljnega-dohodka-za-januar-marec.docx

– https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/FURS/Novice-2020/Povracilo-izgubljenega-
dohodka-za-januar-marec-zaradi-karantene-ali-varstva-otrok-1.docx

Vir:
– https://www.gov.si/novice/2021-01-05-podaljsanje-protikorona-ukrepov-za-samozaposlene-
druzbenike-in-kmete/

                  Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE

Ne spreglejte Razpisa za vpis na mojstrske izpite za leto 2021
V okviru 23. Razpisa sta določena dva pristopna roka, in sicer:
– prvi pristopni rok je 09. marec 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 12. februarja 2021)
– drugi pristopni rok je 12. oktober 2021 (rok za oddajo popolnih vlog je do 24. septembra 2021).

Z opravljenim mojstrskim izpitom lahko pridobite srednjo strokovno izobrazbo, izpolnite pogoj za vpis v 
imenik vodij del in še mnogo več!

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list 
RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita:
V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do 
opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opra-
vljati mojstrski izpit,
– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opra-
vljati mojstrski izpit,
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit.

Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je 
dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdo-
bje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita kandidati pošljejo skupaj z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih 
obrtno-podjetniških zbornicah ali Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na https://www.ozs.si/javna-
-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis. 

Vlogo za pristop k mojstrskem izpitu lahko kandidati od 4. januarja 2021 dalje pošljejo na Obrtno-pod-
jetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, s pripisom »Mojstrski izpiti« ali jo prinesejo 
osebno.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti 
kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka.

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za 
opravljanje mojstrskega izpita, ki znaša 381,30 €. Dokončni obračun stroškov kandidati prejmejo skupaj 
z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na 
spletni strani OZS ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe Su-
zani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si, ter Ani Treven, telefon 01 58 30 209, 
e-naslov: ana.treven@ozs.si .

Vir:
– https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Simona Zupanc, SPOT svetovanje SAVINJSKA
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PEKARNA GERŠAK, pekarna, slaščičarna, d.o.o.  
Preplet več kot 90. letne tradicije pekarne iz Celja in vrhunske 

kulinarike

V družini Geršak so se peke kruha lotili 
že več kot pred 90. leti in se od takrat 
dalje uspešno prilagajali vsem spre-
membam v družbi. Kljub spremenje-
nemu času, izpopolnjeni tehnologiji 
priprave kruha, je kruh ostal Geršakov 
kruh. V letu 2020 so nadgradili svoje 
delo še z uspešno pripravo pirinega 
kruha z drožmi za blagovno znamko 
Ana Roš in Tuš. V tem kruhu so združe-
ne vrhunska kulinarična ustvarjalnost 
Ane Roš, sestavine lokalnih pridelo-
valcev in predelovalcev z znanjem in 
tradicijo pekarne Geršak.

Uspešna zgodba družine se je začela 
leta 1929, ko so v pekarni v Trnovljah 
pri Celju prvič zakurili v peči. Od takrat 
v pekarni mesijo in pečejo kruh iz roda 
v rod, svojo ponudbo so obogatili  z 
veliko paleto pekovskih in slaščičar-
skih dobrot. Kot pravijo v pekarni, 
kruh ni samo iz moke, kvasa, soli in 
vode, temveč so za odličen kruh po-
trebni dobra volja, ljubezen in ustre-
zno mesenje. 

Zdaj sta na čelu podjetja direktorja in 
solastnika Rafael Brance mlajši in Du-
šan Brance,  pravnuka Franca Geršaka, 
ki je začel s pekarno. Pri vodenju jima 
je z bogatimi izkušnjami še vedno 
v pomoč oče Rafael Brance starejši, 
zdaj prokurist v podjetju, dobitnik 
priznanja Naj Celjan 2013, bronastega 

Foto arhiv podjetja: sedijo z leve proti desni: 
Rafael Brance ml., Rafael Brance st., Dušan Brance

Foto arhiv podjetja: Stara pekarna leta 1929

celjskega grba Mestne občine Celje za 
uspešno podjetniško pot 2008 ter pre-
jemnik najvišjih  priznanj OOZ Celje.  
Oče Rafael je bil pred upokojitvijo ak-
tivni član OOZ Celje na različnih funkci-
jah in je deloval v organih zbornice.

V podjetju od začetka poslovanja bo-
gatijo izkušnje z delom v pekarni,  pri-
dobivajo nova znanja in investirajo v 
opremo, proizvodnjo in poslovne pro-
store. Leta 1996 so začeli z izdelavo 
slaščic, 2001 so postavili prve komore 
za zavirano fermentacijo in vgradili 
hladilnice za globoko zamrzovanje, 
v letu 2003  pa začeli s proizvodnjo 
polpečenih izdelkov. V letu 2004 so 
dogradili hladilnice za globoko zamr-
zovanje in vozni park povečali za dve  
namenski vozili za razvoz izdelkov 
zamrznjenega programa. V letu 2020 
ima pekarna ekipo več kot 60 zapo-
slenih, dnevno porabijo okrog 3500 
kg moke. Pečejo  prek 500 vrst kruha, 
pekovskega peciva, slaščic, tort in ke-
ksov. Proizvajajo tudi več vrst jajčnih 
testenih in drugih živilskih izdelkov.

Poleg sedeža podjetja, kjer se naha-
jata pekarna in trgovina s slaščičarno 
in kavarnico, imajo trgovine še v Celju, 
Arclinu, Šentjurju in Štorah ter dve 
mobilni enoti za prodajo na terenu.

V letošnjem letu so se v pekarni lotili 
velikega izziva, saj jih je podjetje Tuš 
povabilo k sodelovanju za pripravo 
pirinega kruha z drožmi za blagovno 

znamko Ana Roš in Tuš. Kruh je bilo 
potrebno pripraviti po receptu Ane 
Roš in recept iz butične izdelave pre-
oblikovati v recepturo za industrijsko 
izdelavo, za kar je bilo potrebnega 
veliko znanja. Ves trud je bil poplačan, 
saj je izdelek od novembra na policah 
trgovin, kupci pa so ga odlično spre-
jeli. Proizvodnja tega kruha je  rešila 
delovna mesta, ki so bila ogrožena za-
radi posledic epidemije koronavirusa. 
Pekarna je namreč utrpela velik upad 
proizvodnje zaradi zaprtja strateških 
kupcev kot so šole, vrtci, terme, hoteli 
in gostilne.

Dominik Ocvirk, vodja tehnološko 
razvojnega oddelka: »Pri izdelavi piri-
nega hleba za blagovno znamko Ana 
Roš in Tuš smo uporabili vse znanje 
in bogate izkušnje iz pekarstva, zato 
me še posebej veseli, da so ga odlič-
no sprejeli tudi kupci. Verjamem, da 
je kruh  odlična odskočna deska za 
sodelovanje na novih izzivih tudi v 
prihodnje.« 

V podjetju so aktivni tudi pri prijavah 
na različne javne razpise za pridobi-
vanje novih poslov in vzpodbud. Pe-
karna Geršak je že od samega začetka 
izvajanja projekta na temo promocije 
poklicev, kariernih poti in podjetni-
štva v OOZ Celje vključena s predsta-
vitvijo karierne poti od peka do inže-
nirja živilstva, ki jo na zanimiv način 
predstavlja njihov vodja tehnološko 
razvojnega oddelka Dominik Ocvirk.
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GOSTILNA KOLAR Dejan Kolar s.p. 
Tradicija okusa domače kuhinje, ki ga ustvarja družina dveh generacij

Podjetnik Dejan Kolar nadaljuje dru-
žinsko tradicijo Gostilne Kolar, ki sta 
jo začela pisati v Šentjurju pred več 
kot tridesetimi leti njegova starša: 
Fanika in Ivan Kolar. Poslovna prilo-
žnost ju je nato leta 1991 pripeljala 
na Ljubečno pri Celju. Gostilna Kolar 
je znana po zgodbi o krokodilu, ki 
so ga pred leti našli v njihovi okolici. 
Zgodba o izgubljenem krokodilu je 
upodobljena na stenah gostilne, kra-
si pa tudi njihovo blagovno znamko. 

Gostilni se je pridružila že druga ge-
neracija Kolarjev, ki nadaljuje zgodbo 
o ohranjanju okusa domače kuhinje. 
Poslanstvo Gostilne Kolar je, da gost 
dobi natanko to, kar si je zaželel.  A 
vendarle, zgodbe ne bi bilo, če ne 
bi vso družino povezovala strast do 
ustvarjanja okusnih jedi in zadovolj-
nih gostov, ki jim dokazujejo, da so 
na pravi poti. Za svoje uspešno delo 
so prejeli bronasto in srebrno plaketo 
OOZ Celje.

Dejan Kolar: »Starša sta v kuhinji po-
stavila visoka merila in standarde. Te 
iste sta zelo zgodaj privzgojila moje-
mu mlajšemu bratu in meni. Dan se 
nam je vsem začel in končal v kuhinji. 
Najprej je to nama z bratom bila igra, 
potem pa se je vedno bolj preobliko-
vala v resno delo. Ta dinamika dela 
in omamen vonj, ki se je vil iz loncev 
me je »zaznamoval.« Kmalu je bilo ja-
sno, da se bova z bratom vpisala na 
Srednjo gostinsko šolo v Celju. Delo 
v gostilni je res dinamično in pre-
pleteno z organiziranjem, pripravo, 
kuhanjem, komunikacija s sodelavci, 
... . Pomembno je, da se poslušamo, 

slišimo in zaupamo. Z dobrimi sode-
lavci, uigrano ekipo je mogoče izvesti 
vse z malo manjšim stresom. Celoten 
tim je pomemben in prispeva k temu, 
da so gostje zadovoljni. Trudimo se 
in strmimo k celostnemu pristopu. 
Bogate izkušnje in zadovoljni gostje 
nam dokazujejo, da smo na pravi 
poti. Vso to veselje do dela prenaša-
mo že na tretjo generacijo. Seveda so 
otroci še majhni, pa vendarle, začne 
se z vzgojo, kajne?»

Delo podjetnika v gostilni je pestro, 
zanimivo in vedno polno novih iz-
zivov, saj zajema vodenje strežbe in 
pripravo jedi v kuhinji ter organizira-
nje celotnega poslovanja. Pomemb-
no je imeti občutek za delo z ljudmi, 
tako z zaposlenimi kot z raznolikimi 
gosti, zato mora biti komunikativen, 
iznajdljiv, ustvarjalen in spreten, 
odlikovati pa ga mora tudi estetski 
čut. In vse to Dejan Kolar ima. Njihov 
tim šteje 11 sodelavcev. Prepoznav-
ni so po dnevno sveže pripravljenih 
jedeh iz sezonskih sestavin. Svojim 
gostom ponujajo od pestrega izbora 
malic, kosil, jedi po naročilu. Izvajajo 
dostavo malic v podjetja, catering ali 
zanimive rešitve za večje zaključene 
družbe. Okusen obrok lahko zaključi-
te z njihovimi slastnimi torticami.  

Glede na razmere v letu 2020 so se 
morali zelo prilagoditi, saj so s 17. 
oktobrom  morali ponovno zapreti 
vrata gostilne. Kdaj bodo spet odpr-
li vrata in razvajali svoje goste, nihče 
ne ve.  Kljub vsemu, pa zagotavljajo 
prevzem želene malice po predho-
dnem naročilu.

Dejan Kolar: »Trdno verjamemo, da 
bo tudi epidemija enkrat minila in 
bomo te stvari prebrodili. Ključno je, 
da poskrbimo za svoje zdravje. Me pa 
resno skrbi, kdaj in kako se bo ta kri-
za končala, sploh za našo dejavnost. 
Še posebej smo izpostavljeni mali 
podjetniki, mikro in mala podjetja. V 
vsem tem nismo sami in upamo, da 
bomo zdržali.« 

Dejan Kolar je član Območne-obrtno 
podjetniške zbornice Celje, kjer so 
ga stanovski kolegi izvolili v vodstvo 
sekcije gostincev in  povabili v uprav-
ni odbor zbornice. Dejan Kolar: »Biti 
član zbornice pomeni, da so ti na 
voljo odgovori še na tako zapletena 
vprašanja. V teh časih je pomembno, 
da se lahko na OOZ Celje udeležuje-
mo usposabljanj in delavnic, ki nam 
omogočajo pridobitev potrebnih 
novih znanj. Kartica Mozaik podje-
tnih pa nam omogoča prihranke pri 
poslovanju. Zbornica nas tudi pra-
vočasno informira o vseh aktualnih 
dogajanjih v državi, kar je v sedanjih 
okoliščinah, ki se spreminjajo iz dne-
va v dan in so potrebne hitre odloči-
tve, tudi za obstoj, to izrednega po-
mena.«Foto arhiv podjetnika: Gostilna Kolar na Ljubečni

Foto arhiv podjetnika: Tri generacije 
družine Kolar
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA
VABILO NA  SPLETNO DELAVNICO

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2020 
V TOREK, 26.01.2021, OB 9.00 uri

Vabimo vas, da se pridružite spletni delavnici, vezani na pripravo davčnega obračuna in letnih poro-
čil za leto 2020. 

Vsebina: 
•	 obrazec davčnega obračuna za s. p. in pravne osebe 
•	 poročanje AJPES – u in izjeme ter letna poročila
•	 pregled posameznih postavk davčnega obračuna
•	 posebnosti za davčne zavezance, ki ugotavljajo osnovo na podlagi normiranih odhodkov in način 

obdavčitve
•	 ugotovitev dokončne davčne osnove, davčne obveznosti in nove višine akontacij davka za leto 

2021
•	 COVID-19 – vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun
•	 davčne novosti, ki se uporabljajo od  01.01.2021 (spremembe glede davčnih olajšav)

Izvajalka: Dunja Verbajs, davčna svetovalka z licenco DIZI, iz družbe za davčno svetovanje VER-
BAJS d.o.o., z dolgoletnimi izkušnjami na področju davkov in računovodstva ter avtorica številnih 
člankov.

Udeležba je brezplačna za vse udeležence. Delavnica bo trajala 5 šolskih ur, število prisotnih udele-
žencev na delavnici je omejeno. V primeru zapolnitve skupine vam bomo sporočili morebitni novi 
termin izvedbe e-delavnice.

POMEMBNO:
- zaradi lažjega dela priporočamo uporabo osebnega računalnika z dostopom do spleta ter možnost-
mi interakcije (kamera, mikrofon)
- vsa nadaljnja navodila glede dostopa do spletne delavnice boste prejeli en dan pred terminom de-
lavnice na elektronski naslov, ki bo naveden na prijavnici. Na delavnico se prijavite 15 minut pred 
pričetkom. 

Prijave zbiramo preko spletne strani https://www.ooz-celje.si/events/categories/dogodki-spot/  do 
petka, 22.01.2021 do 12. ure, oziroma do zasedbe mest.

Vljudno vabljeni!
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec DECEMBER 2020
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec OKTOBER 2020 1.821,44 
€. 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 2019 je 35,37 % (Ur.l. RS 14/2020). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2021 (vir: obvestilo 
FURS 16.12.2020):

  

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 DECEMBER 2020 upo-
števajte 22 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 184 ur. 
Regres za prehrano zasebnika znaša za davčne namene po 
Uredbi od 1. 8. 2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08). 

Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost

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

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

1.4.2020 dalje v višini 36,56 € (Ur.l.RS 18/20), nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačni-
ka – 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 20 (160) 1 (8) 21 168
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 23 (184) 0 23 184
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 21 (168) 0 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 22 (176) 0 22 176
Avgust 22 (176) 0 22 176
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 21 (168) 0 21 168
November 21 (168) 1 (8) 22 176
December 23 (184) 0 23 184
Skupaj 255 (2040) 6 (48) 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2021
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –   DECEMBER  2020

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

1.052,30 6.138,44

1.753,84  

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 ve-
zane 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 2021 znaša 60  % povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za 
socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2021 do 28.2.2021 znaša 1.052,30 EUR (60 % 
povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 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


