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Cerknica Postojna VrhnikaLogatec
Predsednik OZS v LogatcuDelavnice in ekskurzija Biti »normiranec«: ali ne? Petinštirideset let -  

nadaljevanje

Krpanov glas
Glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic Poštnina plačana 

pri pošti 1102 Ljubljana

leto XII, štev. 1
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Stiki

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40 % popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: + 40 %
Oglas na predzadnji strani: + 20 %

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10 % popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna 
posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec. 

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Silva Šivec (OOZ Cerknica),  

Dejan Šraml (OOZ Logatec),  
Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 3000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Oblikovalnica Sokler, Urška Sokler
ISSN številka: 2232-3104 (tiskana izdaja), 

2670-580X (spletna izdaja)
Fotografija na naslovnici: Obračuni, poročila … Tudi letos so roki za oddajo 

zvečine podaljšani. Foto: splet

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

predsednik Anton Cvetko sekretarka Silva Šivec

predsednik Bogdan Oblak direktor mag. Dejan Šraml

predsednik Franci Šemrl sekretarka Irena Dolgan

predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica 
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
 spletna stran: www.oozc.si 
 e-naslov: silva.sivec@ozs.si

 tel.: (01) 709 62 90  
 gsm: (051) 642 540
 uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00

Predsednik: Anton Cvetko 
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec 
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
 spletna stran: www.ooz-logatec.si 
 e-naslov: info@ooz-logatec.si, dejan.sraml@ozs.si

 tel.: (01) 750 90 80  
 gsm: (051) 651 538
 uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00, sre 14.00 – 16.00

Predsednik: Bogdan Oblak 
Direktor: mag. Dejan Šraml

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna 
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
 e-naslov: irena.dolgan@ozs.si

 tel.: (05) 726 17 20  
 gsm: (051) 307 349
 uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 11.00, ter 13.00 – 15.00

Predsednik: Franci Šemrl 
Sekretarka: Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika 
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
 spletna stran: www.ooz-vrhnika.si 
 e-naslov: adela.cankar@ozs.si

 tel.: (01) 755 77 40  
 gsm: (051) 619 215
 uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00

Predsednik: Simon Hlebec  
Sekretarka: Adela Cankar
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AktualnoKrpanov glas
Leto 2022
Po dveh letih omejevanj zaradi prepreče-
vanja širjenja virusa covid-19 smo le do-
čakali sproščanje in olajšanje. A je trajalo 
le nekaj dni, saj smo se znašli sredi nove 
grožnje. Nekaj sto kilometrov stran od 
nas je ena od velesil vojaško napadla sa-
mostojno evropsko državo Ukrajino. Kot 
da težav ni že dovolj! Znova. Z nepredvi-
dljivimi posledicami. In če je svet združil 
vse moči za spopadanje z očem nevidnim 
sovražnikom, virusom, ne glede na poli-
tična prepričanja, zavezništva, nasproto-
vanja, ni povsem gotovo, da jih bo tudi 
v odgovor na vojaško agresijo. Besede 
bodo sicer spodbudne, pomirjujoče, po-
zivi k treznosti glasni, dejanja pa … A 
»Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo 
pade«. Za vedno pa ostane skrito, kaj bi 
se zgodilo, če bi se en sam korak naredil v 
drugo smer od tiste, v katero se je naredil. 

Naše glasilo stopa v 12. leto izhajanja. 
Letošnje leto je imenovano tudi super 
volilno leto: napovedujejo se volitve po-
slancev, županov, predsednika države, pa 
tudi zbornične volitve, tako na državnem 
kot na območnem nivoju. Pa še kak refe-
rendum se utegne napovedati in zgoditi. 
Večkrat se bomo torej opredeljevali do 
programov in ljudi, ki jih kanijo uresniči-
ti. Da jih bodo vsaj poskusili, potrebujejo 
našo opredelitev. Naj ta ne bo zgolj bese-
dna, debatna. Svoje želje in pripravljenost 
kaj tudi storiti za njih uresničitev izrazimo 
s svojo opredelitvijo, pa tudi pripravlje-
nostjo prevzeti breme uresničevanja sku-
pnih programov. Za to je priložnost že v 
sekcijah območnih in republiške zborni-
ce, pa tudi v skupščinah. 

Sorazmerno dobro smo izšli iz zdravstve-
ne krize. Kazalniki kažejo celo na izboljša-
nje stanja, če ga primerjamo s tistim prej. 
Ni sicer šlo brez žrtev. Veselje pa je slediti 
dogodkom svetovnega pomena, kakr-
šen je razstava v Dubaju. Tudi tam se je 
zainteresiranim predstavilo logaško pod-
jetje Opikar. Ali če pogledamo na portal 
odprta kuhinja: letos so za naj slovenski 
krof izbrali tistega iz vrhniške slaščičarne 
Berzo. 

Posnemajmo dobre zglede.

Urednik

Spremenjeni prispevki
Ker se je spremenila osnova za obračun, so se spremenili tudi prispevki. Osno-
va za obračun je povprečna plača iz leta 2021. Ta znaša 1.969,59 €. Minimal-
na osnova za samostojne podjetnike je 60 % povprečne plače oz. 1.181,75 €, 
za družbenike, zavarovane na podlagi 040, je minimalna osnova 90 % pov-
prečne plače oz. 1.772,63 €. Izračune najdete na 15. strani glasila.

Le 20 dni bolniške v breme delodajalca
Obdobje nadomestila za bolniško odsotnost zaposlenih, ki se izplačuje v bre-
me delodajalca, se skrajšuje s sedanjih 30 na 20 delovnih dni za posamezno 
neprekinjeno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v koledarskem letu, če 
so razlogi za odsotnost bolezen (01), poškodba zunaj dela (02) ali poškodba 
po tretji osebi zunaj dela (05). Enako velja za samostojne podjetnike in druž-
benike poslovodje, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti. 

Spremembe pričnejo veljati s 1. marcem letos. Pri drugih dveh razlogih odso-
tnosti – poklicna bolezen (03) in poškodba pri delu (04) – gre nadomestilo v 
breme ZZZS enako kot do zdaj, od 31. delovnega dne.

Davčni obračuni - podaljšanje rokov 
Državni zbor RS je konec februarja sprejel podaljšanje roka za oddajo davčnih 
obračunov. Rok za predložitev davčnega obračuna od dohodka iz dejavnosti 
(DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) za leto 2021je podaljšan 
do 30. aprila 2022. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev 
obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022. Do omenjenega datuma se 
podaljšuje tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upošteva-
njem normiranih odhodkov. Določeno je tudi podaljšanje roka za predložitev 
letnih poročil AJPES, in sicer je potrebno letna poročila predložiti najkasneje 
do 30. aprila 2022.

Poročanje o odpadkih 
V skladu z uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci 
odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov Agenciji za okolje predložiti letno 
poročilo o odpadkih najkasneje do 31. marca 2022. Izvirni povzročitelji od-

padkov (iz 29. člena Uredbe) morajo 
predložiti poročilo o nastalih odpad-
kih in ravnanju z njimi (poročilo ODP-
-nastajanje). 

Srečanje  
gradbincev OZS
Letošnje strokovno srečanje obrtni-
kov in podjetnikov OZS s področja 
gradbeništva in inštalaterstva bo 18. 
in 19. marca 2022 v Portorožu. Pripra-
vili so vsebinsko bogat in aktualen 
program, ki je objavljen na www.ozs.
si. Vabljeni!
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REPUBLIKA SLOVENIJA

Opravljanje gradbenih del  
po 1. 6. 2022
Dne 1. 6. 2018 je stopil v veljavo tedaj novi gradbeni zakon. 
V januarju 2019 smo pripravili seminar na temo sprememb 
in zahtev, ki ste se ga mnogi udeležili in se, kljub temu, da je 
bilo izvajanje zakona odloženo za dve leti, že takoj vpisali v 
imenik vodij del, nekateri na mojstrske izpite ter tako pra-
vočasno zadostili zahtevam zakona.

Sedanja vlada je začetek izvajanje zakona v 2020 podaljšala 
še za dve leti, do 1. 6. 2022. Državni zbor RS pa je v decem-
bru 2021 sprejel vsebino trenutno veljavnega gradbenega 
zakona, a so bili popravki bolj »kozmetični« kot vsebinski. 

V začetku februarja smo na temo gradbenega zakona izve-
dli zoom seminar s priznano strokovnjakinjo go. Aleksan-
dro Velkovrh, nekaj dni kasneje pa ste lahko prisluhnili tudi 
sekretarju gradbene sekcije pri OZS, g. Janko Rozmanu. 

Strokovna tolmačenja glede izpolnjevanja pogojev za opra-
vljanje gradbenih dejavnosti temeljijo na trditvi, da izpolnje-
vanja pogoja za izvajalca del (vpis v imenik) ni potreben le za 
izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nimajo pomemb-
nega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte: 
npr. keramičarstvo – vpis ni potreben, razen, kadar se pola-
gajo ploščice v bazenih…, pri pleskarstvu vpis ni potreben, 
razen kadar se nanašajo požarni premazi, … Za opravljanje 
večine gradbenih del (SKD 41 IN 43 ) pa je vpis neobhoden 
pogoj za legalno opravljanje dejavnosti. Več o gradbenem 
zakonu in vpisu v imenik vodij gradnje si lahko preberete 
na skupnih straneh KG. 

Na vse gradbenike pa apeliramo, da se oglasite na zbor-
nici, da pogledamo kakšni so pogoji in možnosti, da 
boste tudi po 1. juniju 2022 lahko opravljali svojo de-
javnost. Po 1. juniju se pogoji spremenijo - torej »zdaj je 
urca«, da še postorite, če še niste. Vsak gradbeni izvajalec 
terja - glede na trajanje opravljanja dejavnosti, izobrazbo, 
vpis v obrtni register, itd. - individualno obravnavo in iska-
nje najbolj enostavne in dolgoročno smiselne rešitve. 

Izvajalce TGM opozarjamo, da dejavnosti ne morete opra-
vljati zgolj na osnovi dejavnosti 43.120 Zemeljska pripravljal-
na dela, ampak je obvezen vpis tudi dejavnosti 43.990 Dru-
ga specializirana gradbena dela- storitve z dvigali in drugo 
gradbeno mehanizacijo, za kar je nujno potreben vpis v obr-
tni register in vpis v imenik vodij del (samo do 31. 5. 2022!). 
Pogoj je ustrezna izobrazba ali NPK, ki ga izvaja samo Ljudska 
univerza v Ajdovščini, helena.furlan@lu-ajdovscina.si, tel. 051 
439 717, 05 36 64 753. Rok za prijavo je 10. 3. 2022.

Inšpektorji se na teren ne bodo podali prvi dan, a glede na 
to, da je zakon stopil v veljavo 2018., pa verjetno ne bodo 
čakali v nedogled s preverbami ali so zadeve urejene ali ne. 
Torej, pohitite. 

VABIMO VAS na

ZOOM delavnici: 
OSEBNOSTNI LEADERSHIP  

IN ČUJEČNOST:

Osebna rast in razvoj z veščinami samo-motivacije, sa-
mo-regulacije in kreiranjem ustvarjalnih rešitev s pomo-
čjo čuječnosti, v sredo, 9.3.2022.

Predavateljica: Urška Merljak, univ. dipl. pravnica, spec. 
integrativne psihoterapije, mediatorka in amaterska raz-
iskovalka plesa, starih tradicij in kultur.

OBLIKOVANJE IDENTITETE IN  
STRATEGIJE BLAGOVNE ZNAMKE TER  
DIGITALNIH KANALOV KOMUNIKACIJE

v sredo, 16.3.2022.

Predavateljica: Maja Lapajne, kreativka, ustvarjalka z 
20-letnimi izkušnjami s področja digitalnega marketinga.

Več o vsebini seminarjev in prijava :  
https://ooz-ilirskabistrica.si 

Seminarja sta brezplačna. 

Vljudno vabljeni.

VABIMO VAS na 

CELODNEVNO STROKOVNO 
EKSKURZIJO PO METLIKI  

in njeni okolici
Na pot se bomo odpravili v torek, 22. marca 2022.

Metlika leži v osrčju Bele Krajine, med Gorjanci in Kolpo, 
na nadmorski višini 176 m in ima burno in zanimivo zgo-
dovino, ki jo bomo spoznali spotoma, ko bomo poskušali 
prepoznati utrip življenja in dela, ki ga danes poleg veli-
kih in prepoznanih podjetij kot sta npr. Kolpa San in Beti 
Metlika, kjer se bomo tudi ustavili, tvorijo številni manjši 
uspešni podjetniki. 

V Semiču bomo obiskali družbo Kambič, ki se ukvarja z iz-
delavo laboratorijske opreme, v Radovici Šolo Bistra buča, 
v Rosalnicah družino Kramarič, ki je skozi steklarstvo, izde-
lavo PVC oken in vrat ter pekarno družinsko vpeta v podje-
tništvo ter Hišo Vina Pečarič v Čurilah, vmes pa se bomo 
ustavili tudi v samem mestu. Čas bo tudi za kosilo.
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COSMOPROF 2022
Po dveh letih končno svoja vrata ponovno odpira največji 
svetovni sejem na področju lepotnih trendov, COSMOPROF 
2022. Na njem se bo predstavilo 2700 razstavljavcev iz 69 
držav sveta. 
V ponedeljek, 2. maja 2022 se bodo tja v organizaciji Turi-
stične agencije PORTON na pobudo ene od primorskih fri-
zerskih sekcij odpravili frizerji, kozmetičarke in vsi, ki se tako 
ali drugače ukvarjajo z lepoto. Več informacij: T: +386 5 981 
26 77 in 040 794 504 E: info@porton.si 
Vljudno vabljeni! Prijave zbirajo do 30. marca 2022. 

Pomembno:  
davčni obračun 2021 
- rok za oddajo davčnih obračunov je podaljšan do 3. 5. 

2022;
- rok za oddajo bilanc na AJPES do 3. 5. 2022;
- v obračun ne pozabite vključiti med državno pomoč 

tudi vrednost brezplačnih zaščitnih mask (če ste do-
kument o prevzemu založili, lahko na zbornici prejmete 
duplikat);

- normiranci ste dolžni med prihodke 2021 vključiti »pro-
met vse 7«, ne samo poslovne prihodke. Izvzet je samo 
temeljni dohodek;

- 31. 3. 2022 je rok za poplačilo odloženih prispevkov 
za zasebnike za obdobje marec-maj /2020.

- 2. marca 2022 ob 10.00 bo Jasmina Malnar Molek izve-
dla zoom seminar na temo Davčni obračun 2021. 

5

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter  

SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Redno usposabljanje voznikov 
2022 
bo v soboto, 21. maja 2022 s pričetkom ob 7.00 v Gasil-
nem domu v Cerknici. 

Vsebina programa: 

- zdravje pri delu in varovanje okolja 

• ozaveščanje o pomenu telesnih in duševnih sposobnosti

• načela zdrave, uravnotežene prehrane, učinki alkoho-
la, drog ali drugih snovi, ki lahko vplivajo na obnašanje 
voznika

• psihofizično stanje voznika in njegovo ravnanje v neu-
godnem psihičnem ali psihofizičnem stanju

• simptomi, vzroki, učinki utrujenosti in stresa

• vožnja motornega vozila in stres

• shema stresne situacije

• faze stresa (faza alarma, faza odpora, faza izčrpanosti)

• načini tehnike in metode sproščanja za voznike

• zmožnost preprečevanja kaznivih dejanj in tihotaplje-
nja ilegalnih priseljencev; posledice za voznike in pre-
ventivni ukrepi

• seznanitev z osnovnimi zahtevami varovanja okolja 
v cestnem prometu iz vidika emisije hrupa, vibracij, 
vsebnosti in emisije škodljivih snovi v zrak, sevanj ter 
energijske varčnosti oz. učinkovitosti

- socialna zakonodaja - pravila glede časa vožnje, po-
čitkov, odmorov in uporaba tahografa. 

 Uporaba tahografa:

• analogni tahograf

• uvedba digitalnih tahografov

• sestava digitalnega tahografa

• zapisovanje digitalnega tahografa

• uporaba pametnih kartic

• obveznost prisotnosti dokumentacije v vozilu (kartice, 
tahografski vložki, izpisi iz digitalnega tahografa)

• praktična uporaba tahografa (vstavljanje kartice, raz-
lične nastavitve ob različnih dogodkih in aktivnostih

• prepisovanje podatkov iz tahografa oziroma iz vozni-
kove kartice

 Pravila vožnje, odmorov in počitkov:

• vožnja

• počitek

• čas razpoložljivosti

• čas pripravljenosti

• vožnja, odmori, dnevni počitki, tedenski počitki

• sankcije na območju Republike Slovenije

Termin je razpisan glede na trenutno COVID situacijo.  
V primeru spremenjene epidemiološke slike in zaostrova-
nja ukrepov si pridržujemo pravico spremembe termina. 

Prevoznikom bomo prijavnice posredovali na e-mail. 
Prijavite se čim prej!

Odhod: Ilirska Bistrica ob 7.00, Postojna - 7.35, Unec 
-7.50.

Prihod: v poznih večernih urah.

Udeležba na strokovni ekskurziji je brezplačna.

Dogodek je namenjen mikro, malim in srednjim podje-
tjem in podjetnikom ter potencialnim podjetnikom.

Prijave: janja.oozc@gmail.com, silva.sivec@ozs.si,  
 051 249 549, 01 709 62 90

Veselimo se srečanja z vami.

Vljudno vabljeni. 
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Urška in Damjan Menard sta predstavila poklice, ki sodijo v dejavnost 
podjetja Menard RA d.o.o.

Fo
to

: D
. Š

.

Predsednik OZS v Logatcu
Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko 
Meh se je v okviru regijskih obiskov januarja mudil v Logat-
cu, kjer je obiskal podjetji Okna in vrata Nagode ter Astech. 
Na obisku so se mu pridružili še direktor OZS Danijel Lam-
perger, predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak in direk-
tor OOZ Logatec Dejan Šraml.

Podjetje Okna in vrata Nagode, ki ga vodita zakonca Janez 
in Janja Nagode, se uvršča med pomembnejše proizvajal-
ce stavbnega pohištva pri nas. Začetki sicer segajo v leto 
2000, ko je Janez Nagode začel izdelovati okna in vrata v 
svoji garaži, pred letom in pol pa so se preselili v sodobne 
poslovno-proizvodne prostore v IOC Zapolje, kjer s tridese-
timi zaposlenimi uspešno uresničujejo zastavljene cilje.

EXPO 2020 v Dubaju
Na Expo 2020 Dubaj se je sredi februarja 2022 mudila že 
druga gospodarska delegacija Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. V 17-članski delegaciji pod vodstvom predsednika 
Branka Meha so bili večinoma člani upravnega odbora, med 
njimi tudi predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak.

Med obiskom v podjetju Okna in vrata Nagode, z leve Danijel  
Lamperger, Bogdan Oblak, Janez in Janja Nagode, desno Branko Meh
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Sledil je obisk podjetja Astech v Obrtni coni Logatec, ki ga 
uspešno vodita Sebastjan Čar in Alojz Nedižavec. Skrbi-
jo za dobro počutje in zdravo delovno okolje s storitvami 
servisiranja in vzdrževanja prezračevalnih in klimatskih na-
prav. Tega posla so se lotili, ker so vedeli, da se s servisira-
njem strojnih instalacij, potem ko niso več v garanciji, nihče 
ni resno in celovito ukvarjal. V dvajsetih letih poslovanja je 
podjetje svojo dejavnost širilo in zraslo v ugledno podjetje.

Branko Meh je pohvalil dosežke obeh podjetij, ki sta tudi 
z uvajanjem novih naprednih tehnoloških rešitev zavezani 
k varovanju okolja ter na vseh področjih delujejo v smeri 
trajnostnega razvoja. Opaziti je, da je malo gospodarstvo 
na Logaškem v zelo dobri kondiciji. Večina podjetij uspe-
šno posluje in s tem zagotavlja delo številnim družinam, kar 
dokazuje polna zaposlenost oziroma, po zadnjih podatkih 
Zavoda RS za zaposlovanje, s 4,0 % stopnjo brezposelnosti, 
najnižjo v ljubljanski regiji.

Delegacija OZS v Dubaju 

Bassim Aridi, regionalni predstavnik podjetja Opikar za MENA regijo, 
med prezentacijo dejavnosti podjetja na Expu v Dubaju.
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Na Expu je sodelovalo tudi logaško družinsko podjetje 
OPIKAR, ki zaposluje 70 ljudi; internacionalizacija je moč-
no vpeta v njihov razvojni načrt. Predstavili in ponudili so 
svoje dejavnosti: projektiranje, inženiring in izvedbo kom-
pleksnih projektov v farmacevtski, biotehnološki, polpre-
vodniški in živilski industriji ter v zdravstvu, v vseh proizvo-
dnih obratih, kjer je potreben absolutno čist in sterilen zrak. 
V Dubaju so izpostavili steklene operacijske dvorane.

Uspešen sejem poklicev
Osnovna šola 8 talcev Logatec in OOZ Logatec sta konec 
lanskega leta uspešno organizirala Logaški sejem poklicev. 
Srednje šole so predstavile izobraževalne programe, logaški 
obrtniki in podjetniki Jasna Glaser, Miran Pavunc, Luka Božič, 
Angela Menart, Boštjan Martinšek, Damjan in Urška Menard, 
Andrej Grom, Tanja Laknar ter Andraž Marušič pa poklice. 
Športna dvorana Logatec je bila polna mladih, vedoželjnih o 
pr(a)vih odločitvah za nadaljnje šolanje in izbiro poklicne poti. 
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Usposabljanje - koda 95
Prevoznike vabimo na redno letno usposabljanje voz-
nikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu po 
predpisanem programu za leto 2022, t. i. »koda EU 95«, 
za potrebe podaljšanja veljavnosti kode Skupnosti »95«, 
ki bo v soboto, 2. aprila 2022, ob 7. uri, v Narodnem 
domu Logatec (Tržaška 44). Več informacij in prijavnica 
na www.ooz-logatec.si, 051 651 538, info@ooz-logatec.si. 
Vnaprejšnja prijava je obvezna.

Logaška šola podjetništva
Občina Logatec vabi mlade na 80-urno Šolo podjetni-
štva, ki jo Občina Logatec soorganizira z OOZ Logatec. 
Več na zadnji strani Krpanovega glasa.

Vpis v imenik vodij gradnje
Novi gradbeni zakon (GZ-1) je med drugim uvedel obve-
zen vpis v imenik vodij gradnje za vse izvajalce del na 
gradbenih objektih, katerih dela pomembno vplivajo 
na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. To pomeni 
obveznost vpisa za izvajalce splošnega in specializiranega 
gradbeništva, inštalacij in drugih zaključnih del v stavbah 
(tako za novogradnje kot obnovitvena dela, popravila, 
vzdrževanje …). Prehodno obdobje za vpis v imenik no-
silcev obrtnih dovoljenj je le še do 31. 5. 2022. Kasneje 
pa bo vpis mogoč samo še na podlagi izpitov: mojstrski 
(OZS), gradbeni delovodja (GZS) in strokovni izpit (IZS). 
Več o tem v članku na skupnih straneh.

Logaški izvajalci gradbenih del naj se čim prej oglasijo na 
OOZ Logatec, da uredimo vpis v imenik vodij gradnje. Zaže-
lena predhodna najava na 051 651 538, info@ooz-logatec.si.

Oddana prijava Interreg 
Konec februarja smo na OOZ Logatec kot vodilni partnerji 
oddali prijavnico na mednarodni razpis transnacionalnega 
programa za evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg) 
za Srednjo Evropo (Central Europe). Partnerstvo vključuje 
osem organizacij iz šestih srednjeevropskih držav. Namen 
projekta je spodbujanje razvoja kompetenc ustvarjalno-
sti, inovativnosti in podjetnosti pri mladih. Rezultati razpi-
sa bodo predvidoma znani do jeseni.

Volitve OZS
Aktivne člane zbornice vabimo, da se vključijo v organe 
OZS. Pomembno je namreč, da so prek posameznih sekcij 
člani zastopniki OOZ na krovni OZS. Vsi zainteresirani naj 
pokličejo na OOZ Logatec, kjer dobijo dokumentacijo za 
kandidature. Več o volitvah na skupnih straneh, razpis pa 
je bil objavljen v februarski reviji Obrtnik podjetnik.

REPUBLIKA SLOVENIJA
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Delavnica:  
Zavarovanje terjatev
Razmere v svetovnem gospodarstvu so trenutno zelo ne-
gotove. Priča smo visoki rasti cen in pomanjkanju surovin 
ter energentov, velikim zamudam v dobaviteljskih verigah 
in rasti inflacije. Pomoči, ki jih država nudi za prebroditev 
posledic covid krize, bodo počasi ukinjene. Že tako zaostre-
ne razmere se bodo še poslabšale zaradi ukrajinsko – ruske 
krize. Kot posledica se pričakuje upad plačilne discipline 
oziroma podaljšanje zamud plačil.

Zato podjetnike vabimo na brezplačen seminar Kako z 
boljšim poznavanjem poslovnih partnerjev in zavarova-
njem terjatev preprečiti finančno škodo.

Na seminarju bodo predstavniki Coface PKZ zavarovalni-
ca d.d., ene največjih zavarovalnic na svetu z več kot 70-le-
tnimi izkušnjami, ki se ukvarja z zavarovanjem terjatev, 
bonitetnImi poročili podjetij iz celega sveta ter izterjavo 
dolgov, predstavili načine, kako se zavarovati pred takšnimi 
dogodki in učinkovito upravljati tveganja neplačil.

Seminar bo v četrtek, 31. marca, ob 10.00 v predavalnici 
OOZ Logatec. Prijave in dodatne informacije: anja.zagar@
ozs.si, 051 417 778. Delavnica je za udeležence brezplačna. 

Delavnica je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo  

ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Gremo na Malto!
Konec maja logaški obrtniki odhajamo na Malto. Vabljeni, 
da z nami doživite to pristno deželo mediteranskega tem-
peramenta.

Dišeče cvetje, gostoljubni domačini, kristalno čisto morje, 
prijetno podnebje in živahno nočno življenje pletejo malte-
ške zgodbe. Strateška lega Malte je v zgodovini zbujala sko-
mine različnih osvajalcev, ki so tej mediteranski princesi pu-
stili vsak svoj pečat. Prepletanje kultur in običajev lahko še 
danes začutite na vsakem koraku. Zakaj na Malto? Na Malti 
sta doma ljubezen in smeh. Ta je posebno glasen v družbi 
domačinov in izvrstne domače hrane ter vina. V malteški 
kulinariki se prepletajo evropski, arabski in afriški vplivi. 

Izlet je predviden v drugi polovici maja 2022. Zaenkrat zbi-
ramo informativne prijave na info@ooz-logatec.si in sicer 
do 15. 3. 2022.
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NPK za upravljalca  
gradbene mehanizacije
Opravljate storitve z gradbeno mehanizacijo, pa nima-
te obrtnega dovoljenja?

Se zato ne morete vpisati v imenik vodij gradnje?

Mogoče imamo rešitev za vas!

Nov Gradbeni zakon od izvajalcev zahteva, da se vpišejo v 
imenik vodij gradnje. 

Do 31. 5. 2022 se v ta imenik lahko vpišete zelo enostavno, 
če imate pridobljeno obrtno dovoljenje za dejavnost, za 
katero se vpisujete v imenik. 

Vemo, da nekateri opravljate dejavnost 43.990 Druga speci-
alizirana gradbena dela, predvsem alinejo »storitve z dviga-
li in drugo gradbeno mehanizacijo«, pa nimate pridoblje-
nega obrtnega dovoljenja.

V sodelovanju z Ljudsko univerzo v Ajdovščini organizira-
mo nacionalno poklicno kvalifikacijo za upravljalca mobil-
nih dvigal, na podlagi katere boste lahko pridobili Obrtno 
dovoljenje. 

Pogoji za pristop k pridobitvi te nacionalne poklicne 
kvalifikacije so:

• najmanj srednja poklicna izobrazba (3 leta šolanja) ali 
NPK Voznik/voznica v cestnem prometu oziroma temelj-
na kvalifikacijo za voznika,

• specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentra-
cijo in za delo na višini,

• vozniški izpit C-kategorije.

Priprave za pridobitev NPK bomo izvedli v marcu, izpit pa v 
aprilu. Tako, da boste imeli dovolj časa, da pridobite Obrtno 
dovoljenje in se vpišete v imenik vodij gradnje.

Prijavite se lahko pri: Ga. Heleni Furlan 
 Ljudska univerza Ajdovščina 
 Stritarjeva 1a, 5270 Ajdovščina 
 T: 05 366 47 53, 041 437 785 
 E: helena.furlan@lu-ajdovscina.si

Pomembno!

Nosilci obrtne dejavnosti se v imenik vodij del lahko 
vpišejo le še do 31. 5. 2022. Po tem datumu se bodo pri 
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v imenik vodij gra-
dnje lahko vpisovali le mojstri s področja gradbeništva.

Gradbeni zakon po 1. 6. 2022 
Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, 
št. 199/2021 objavljen gradbeni zakon (GZ-1). Zakon se bo 
začel uporabljati 1. junija 2022. Prehodno obdobje za izva-
jalce del se podaljša do konec leta 2022 – (Izvajalci, ki so na 
dan začetka uporabe GZ (to je 1. 6. 2018) opravljali dejav-
nost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje 
dejavnosti po tem zakonu, glede polno zaposlenega vodje 
gradnje, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. čle-
nom tega zakona).

V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posa-
mezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del.

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:

- izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih de-
javnosti ali

- če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki 
urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni 
način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri 
OZS (do vključno 31. 5. 2022)

Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti:

- dokazilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta),
- spričevalo o mojstrskem izpitu ali potrdilo o vpisu v Obrtni 

register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti,
- dokazilo o zaposlitvi,
- dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo 

v skladu z določili GZ (zavarovanje mora vključevati odgo-
vornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi 
v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti 
škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti 
izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne za-
varovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR),

-  dokazilo o plačani vpisnini (stroški postopka so navede-
ni na vlogi)

Vsi, ki opravljate katero od gradbenih dejavnosti, se čim 
prej oglasite na svoji zbornici. 

Več o Gradbenem zakonu in vpisu v imenik vodij del (gradnje) 
si preberite na str. 13.
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Pripravlja  
Irena Dolgan

Usposabljanje voznikov
Za izvedbo usposabljanje voznikov po programu za leto 
2022 smo rezervirali termin v soboto, 4. junija 2022 ob 
8.00. Več informacij glede izvedbe in lokacije usposablja-
nja boste vozniki prejeli na elektronski naslov.

Pomembno, zanimivo
• Vpis e-naslova gospodarskih družb, rok se je že iztekel. 

Pohitite, če še niste!

• Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej je 3. maj 
2022

• Rok za oddajo letnih poročil na AJPES je 30. april 2022

• Poročanje o odpadkih do 31. marca 2022, na Agencijo 
za okolje

• Srečanje gradbincev v Portorožu, 18 in 19. marca 2022

• Vabilo na celodnevno strokovno ekskurzijo po Metliki, 
22. marca 2022

• Delavnica Zavarovanje terjatev; Logatec, 31. marca 
2022

Je sistem »normiranstva«  
ugodnejši?
Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ugo-
tovljen kot razlika med prihodki doseženimi z opravljanjem 
dejavnosti in stroški, ki jih ugotavljamo s pomočjo predpi-
sov o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb. 

Na podlagi 3. odstavka 48. člena ZDoh-2, pa se lahko davčni 
zavezanci, ob izpolnjevanju določenih pogojev, odločijo za 
ugotavljanje davčne osnove davčnega leta, z upoštevanjem 
normiranih odhodkov. Normirani odhodki se pripoznajo v 
višini 80% fakturiranih prihodkov, vendar ne več kot 40.000 
EUR, oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za ka-
tero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z 
zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
obvezno zavarovana vsaj ena oseba za poln delovni čas in 
sicer neprekinjeno najmanj pet mesecev (59. člen ZDoh-2).

Odločitev, na kakšen način bo ugotavljal davčno osnovo, 
mora zavezanec sprejeti že ob registraciji, oziroma najpo-
zneje v osmih dneh od dneva vpisa v PRS. Med letom se je 
ne more spreminjati, zamenjava je možna z novim koledar-
skim letom.

Ob vstopu v sistem je potrebno upoštevati spremembe 
ZDoh, ki veljajo od 1.1.2018 dalje, predvsem prihodkovni 
limit, saj se skladno z devetim odstavkom 48. člena v pri-
hodke iz dejavnosti, ugotovljene po pravilih o računovode-
nju, poleg primerov iz 1. točke 9. odstavka citiranega člena, 
štejejo tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb (2. točka 
9. odstavka 48. člena), razen v primerih, ko zavezanec do-
kaže, da glavni ali eden od poglavitnih razlogov za shemo 
poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davč-
ne osnove z upoštevanjem normiranih dohodkov (dokazno 
breme je na zavezancu).

Načeloma naj bi bil sistem ugotavljanja davčne osno-
ve s pomočjo normiranih stroškov primernejši za tiste, ki 
opravljajo različne storitvene dejavnosti in nimajo visokih 
stroškov v zvezi z nabavo materiala, blaga, ne nabavljajo 
osnovnih sredstev, nimajo vzdrževanih družinskih članov 
ali dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti 
kot »popoldanci«. Seveda pa zapisano vedno ne drži, zato 
je potrebno pred sprejemom odločitve izdelati predračun 
davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov in 
morebitnih olajšav ter ga primerjati s sistemom ugotavlja-
nja odhodkov s pomočjo normiranih stroškov.

Ena izmed prednosti, ki jih ponuja sistem normiranih 
stroškov, je vsekakor poenostavljeno vodenje evidenc, 
kar pomeni prihranek pri času in denarju; samostojnemu 
podjetniku ni potrebno predlagati letnega poročila službi 
AJPES in plačevati javne objave; zaradi enostavnega nači-
na ugotavljanja davčne osnove, je tudi priprava davčnega 
obračuna enostavnejša; obdavčitev je cedularna. Po drugi 
strani pa takšna obdavčitev ne omogoča uveljavljanja no-
benih olajšav (npr. osebne olajšave, olajšave za vzdrževane 
družinske člane, olajšave za investiranje, olajšave za zapo-

slovanje, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, olajšave 
za donacije, itd…). Dohodnino od dohodka iz dejavnosti se 
odmeri po 20% davčni stopnji in sicer vedno, tudi v primeru 
»izgube«. Šteje se, da je davek dokončen.

Ob zaključku bi rada opozorila, da »prag« za vstop v sistem 
»normirancev« ni enak »pragu« za vstop v sistem DDV-ja, 
kajti pri vstopu v sistem DDV-ja, način ugotavljanja »meje« 
za vstop ni koledarsko leto, ampak obdobje zadnjih 12 me-
secev, kar pomeni, da lahko izpolnjujete pogoje za »normi-
rance«, a ste se dolžni identificirati za namene DDV-ja.

Alenka Volk Penko
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Petinštirideset let 

G. Sumina, kako je zbornica živela v času, ko ste ji pred-
sedovali vi?

Zbornico sem prevzel v dobri kondiciji, če lahko tako rečem. 
Prevladovalo je pozitivno vzdušje. Zbornico smo videli kot 
inštitucijo, ki lahko vsakemu posebej pomaga, pomaga pa 
tudi sistemu. Nadaljevali smo z utečenimi aktivnostmi. Mar-
sikatere so bile izvirne. Dotedanji predsednik Andrej je imel 
smisel za organizacijo, na nič ni pozabil, imel je dobre zamisli. 
Že on je imel ekipo, ki mu je stala ob strani. Od njih sem se 
marsičesa naučil. Denimo, od Ivana Moleta, ki je znal dobro in 
preudarno razmišljati in aktivno prispevati k razvoju zbornice.

V našem času so se dogajale manifestacije velikega za-
dovoljstva: tudi po 4 avtobusi so odpeljali udeležence na 
prednovoletni ples, na katerem so nas zabavali vrhunski 
ansambli. Na skupščinah so v kulturnem programu nasto-
pali dramski igralci. Izpeljali smo nekaj humanitarnih akcij: 
s prispevki obrtnikov smo tako zgradili in montirali dvigalo 
nekdanji članici in ji tako omogočili lažje gibanje. Veliko je 
bilo raznih oblik izobraževanja – računalniški tečaji in teča-
ji tujih jezikov, varstvo pri delu itd. Verjetno smo prvi med 
območnimi zbornicami izvedli seminar za pridobitev certi-
fikata ISO 2000, ki sva ga dva tudi pridobila. Sodelovali smo 
na obrtniških športnih igrah Notranjske in Primorske in jih 
nekaj tudi organizirali. Precej je bilo pogovorov z občinski-
mi vodstvi. Skupaj z Občino Vrhnika smo začeli subvencio-
nirati kratkoročne namenske kredite vrhniškim obrtnikom 
in podjetnikom. Danes to še funkcionira, uveljavilo pa se je 
tudi v navezi z občino Borovnica. 

Strokovni sodelavci: Ana Kobal, 1980-1982
 Mojca Podvratnik, 1982-1990
 Suzana Potrebuješ, 1990-2000
 Adela Cankar, od 2000.

zgoditi težji časi, saj sem razumel, da bo prišlo do prostovolj-
nega članstva. Ni namreč vzdržno, da nekoga siliš v članstvo. 
Članstva v raznih združenjih in zbornicah naj bodo prosto-
voljna, združenja pa naj članstvu nudijo usluge, zaradi kate-
rih bodo člani čutili potrebo po združevanju. Predsedniki in 
člani organov smo delali timsko in absolutno volontersko, 
brez slehernega nadomestila, z zavedanjem, da lahko kaj ko-
ristnega prispevamo svojemu stanovskemu združenju. 

G. Andrej Markič, zbornici ste predsedovali med letoma 
2006 in 2010.

Še kot zaposleni sem bil pobudnik in potem prvi predse-
dnik sindikata delavcev pri obrtnikih.

Leta 1984 sem vzel obrt in bil v zbornici ves čas dejaven v 
športu, pri pohodih …, pa član upravnega odbora. 

Ko sem začel predsedovati, naj bi gradili nov dom. Tedanji 
vrhniški župan Rihar zbornici ni odobril izbrane lokacije 
v obrtni coni. Zato smo se odločili zgolj za obnovo 1. nad-
stropja obstoječe zgradbe. Izkazalo se je, da je bila odločitev 
prava, ker je zbornica kasneje res prešla na prostovoljno član-
stvo, zaradi česar pa se je številčnost občutno zmanjšala. 

(nadaljevanje iz prejšnje številke)
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Zadovoljstvo in ples so družili člane ob koncih leta. Eden od njih je bil 
pri Avsenikih.

Večkrat sem poudarjal, da moramo mali podjetniki plačeva-
ti določene davke, ki jih velikim ni treba. Marsikaj smo pre-
mikali v pozitivno smer. Nisem razumel, da firme plačujejo 
komunalne dajatve, elektriko, vodo dražje kot posamezniki. 
Stvari so se sicer nekako uredile. 

V »mojem času« smo izvedli prvo večjo obnovo v domu. Ob-
novili smo sejno sobo. Ko sem odhajal, smo imeli prihranjen 
kar lep znesek neporabljenih sredstev v zavesti, da se znajo 

Med prenovo 1. nadstropja Doma obrtnikov je zbornica poslovala v 
nekdanjem salonu IUV. V prenovljenih prostorih se zdaj odvija večina 
zborničnega življenja in dela.

Sicer je zbornica opravljala naloge, ki so ji bile dodeljene: 
izdajanje obrtnih dovoljenj, priprava dokumentacije za pre-
vozniške licence, za prijave k mojstrskim izpitom …

Morda naj omenim še, da je sindikat delavcev tedaj imel 
dve počitniški prikolici za letovanja.
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G. Popit, zbornico ste vodili v prelomnem času. Kako ste 
ga doživljali?

To je bil čas propadanja velikih vrhniških podjetij: LIKO, IUV. 
Obrtniki smo bili tedaj največji zaposlovalec v občini. 

Pol leta sem zbornico vodil kot podpredsednik, ker se je g. 
Markič upokojil in sem skladno s statutom prevzel vodstvo, 
ki se je nadaljevalo z rednim mandatom. V letu 2011 smo 
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obeležili 35-letnico zbornice. Takrat je imela 680 članov, 
OZS pa 52 tisoč. Leta 2013 se je zgodil – jaz mu pravim vsi-
ljeni – referendum o obveznem ali neobveznem članstvu. 
Ob pičli udeležbi je prevladala odločitev o neobveznem. 
Število članov je zatem pri nas upadlo za tretjino. Zaradi 
tega smo bili še bolj prepričani, da se je kot prava pokazala 
odločitev o obnovi sedanje zgradbe namesto gradnje nove. 

Nadaljevali smo z delom, ki je zbornici temeljno, vse bolj pa 
se je poleg izobraževanja uveljavljalo svetovanje. Marca 2011 
smo bili zraven tudi na protestnem shodu slovenskih obrtni-
kov v Ljubljani, na katerem smo izražali svojo državljansko 
nepokorščino zaradi resnosti situacije v slovenskem gospo-
darstvu. Delegaciji protestnikov je bilo obljubljeno, da bodo 
poslanci v Državnem zboru predloge obrtnikov in malih pod-
jetnikov za spremembo predpisov v čim večji meri podprli. 
Podobno je obljubil tudi predsednik vlade Borut Pahor. Zara-
di danih obljub se je državljanska nepokorščina tudi končala.

Izražanje državljanske nepokorščine pred skupščino, 2011

G. Hlebec, ste aktualni predsednik zbornice. Kratek po-
gled nazaj, in naprej? 

V zbornico sem prišel v upravni odbor, ki ga je vodil Mla-
den Sumina. Zbornica je bila dobro vodena. Vsi smo delali 
in delamo volontersko. Skoraj edino mesto, kjer se sreču-
jemo, so večeri ob sredah. Članstvo nam je od uveljavitve 
prostovoljnosti padlo na 310 in zaradi upokojevanja še ra-
hlo upada. Racionalizirali smo poslovanje, ukinili polovično 
zaposlenost druge sodelavke. S tem je bila ukinjena tudi e-
-VEM točka na zbornici. Ko so jo ukinili še na vrhniški uprav-
ni enoti, na Vrhniki VEM točke nekaj časa ni bilo. Na OOZ 
Vrhnika se je ponovno vzpostavila v letu 2016. Zadnja leta 
deluje pod nazivom SPOT točka.

Z njo je zbornica pridobila sicer močno povečan obseg 
dela, a obenem postala lokalno stičišče informacijske in 
svetovalne dejavnosti za malo in mikro podjetništvo.

Da bi bolj vključili tudi mlade v dogajanje na zbornici, smo 
vsak tretji četrtek v mesecu organizirali jutranje druženje 
ob kavi ali čaju. Na ta srečanja so začeli hoditi tudi nekateri 
člani, ki se sicer niso posluževali storitev zbornice, jutranji 
klepet s stanovskimi kolegi pa jim je bil dobrodošel. Korona 
je ta srečanja, žal, zaustavila. 
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VARSTVO PRI DELU  
petek, 18. marec 2022

Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležen-
ce razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu 
in požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v  
petek, 18. marca 2022, z začetkom ob 7.30 

Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena 
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene de-
lavce 25 €, za ostale udeležence je cena 35 €. 

Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti: 
adela.cankar@ozs.si 

Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad 
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z 
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za 
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. Vse, ki se usposa-
bljanja ne boste mogli udeležiti marca obveščamo, da bo 
izobraževanje tudi aprila. 

KODA 95 – za prevoznike
Izobraževanje bo v začetku aprila na OOZ Logatec in v za-
četku junija v Postojni, 27. marca in 24. aprila pa tudi na 
OZS v Ljubljani. 

OPOMNIK - nov gradbeni zakon
Gradbinci, ne pozabite se vpisati v Imenik vodij del!  
Na podlagi obrtnega dovoljenja lahko nosilci dejavnosti 
to storite do 31. 5. 2022. Po tem datumu bo vpis v imenik 
vodij gradnje (novo poimenovanje) možen le na podlagi 
mojstrskega izpita. 

Več o tem preberite na skupnih straneh in ne čakajte na 
zadnji dan za oddajo vloge! 

Najboljši krof 2022
Tako kot lani je Turistično gostinska zbornica Slovenije 
razpisala natečaj za Naj krof Slovenije. Lansko priznanje 
je šlo Cafe Centralu iz Portoroža, letos pa zmagovalni krof 
prihaja z Vrhnike. Spekli so ga v Slaščičarni Berzo na Vrh-
niki. Lastnik Muhametsejda Aliriza pove, da je že četrta 
generacija slaščičarjev na Vrhniki. 

Čestitke slaščičarni! 

Vir: www.odprtakuhinja.si

Nadaljevanje na strani 12.
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Napotila in sekcije

Volitve v organe sekcij  
in organe OZS
Na 5. redni seji skupščine OZS, 20. 1. 2022, so poslanke in 
poslanci sprejeli Sklep o razpisu volitev in Pravilnik o izved-
bi volitev na OZS. Tako smo tudi v zborničnem sistemu za-
korakali v volilno leto.

Do 15. 3. 2022 imajo OOZ čas, da oddajo sklep o določitvi/
izvolitvi poslanca za skupščino sekcije in soglasje poslanca. 
Prav tako je ta datum pomemben tudi za oddajo kandida-
tur za člane upravnega odbora (klasični sistem) ali predse-
dnika sekcije (mandatarski sistem). 

Do 27. 5. 2022 mora vsaka OOZ in vsaka sekcija poslati ime 
poslanca za skupščino OZS. Prav tako morajo do tega datuma 
vložiti svojo kandidaturo kandidati za predsednika in člane 
nadzornega odbora OZS ter kandidati za predsednika OZS.

Aktivne člane območnih zbornic vabimo, da se vključijo v 
organe OZS. Pomembno je, kdo so zastopniki OOZ na OZS, 
zato na člane apeliramo, da razmislijo, koga bi lahko pre-
dlagali. Ni nujno, da je to predsednik posamezne sekcije na 
OOZ. Svoji zbornici naj čim prej predlagajo kandidate, da bo 
zbornica lahko zagotovila ustrezna soglasja h kandidaturi, ki 
so sestavni del predlogov. Celotna informacija o razpisu vo-
litev je bila objavljena v februarski reviji Obrtnik podjetnik.

Vpis v imenik vodij gradnje
Državni zbor RS je decembra sprejel Gradbeni zakon (GZ-1) 
in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3). Zakona naj bi prina-
šala enostavnejše, hitrejše, cenejše in digitalizirane rešitve. 
V veljavo sta stopila 31. decembra 2021. V času do 1. junija 
2022, ko se bosta zakona začela uporabljati tudi v praksi, 
bodo sprejeti še ključni podzakonski akti.

Novi gradbeni zakon med drugim prinaša novosti glede 
postopka izdaje gradbenega dovoljenja in možnost gra-
dnje objektov, ki nimajo vpliva na okolje, že po dokončno 
izdanem gradbenem dovoljenju, in ne šele po njegovi prav-
nomočnosti, kot je to bilo v veljavi doslej. Zakon ohranja, 
deloma pa dopolnjuje določbe, ki se nanašajo na legaliza-
cijo. Novost je določba, ki omogoča začetek postopka izda-
je gradbenega dovoljenja brez priloženih dokazil o pravici 
graditve za infrastrukturne objekte. Po uvedbi digitalnega 
poslovanja, ki se bo predvidoma zgodilo v letu 2024, pla-
čilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, ampak se bo ta odmeril pred 
začetkom gradnje, plačilo pa bo pogoj za prijavo začetka 
gradnje objekta.

Obrtnikom in podjetnikom pa so najpomembnejše infor-
macije, kaj novi gradbeni zakon prinaša izvajalcem del na 
gradbenih objektih – to so dela na področju splošnega in 
specializiranega gradbeništva, inštalacij in drugih zaključ-
nih del v stavbah (tako novogradnje kot obnovitvena dela, 
popravila, vzdrževanje …). Za večino teh se namreč pogoji 
za opravljanje del zaostrujejo. 

V mojem mandatu smo praznovali 40-letnico zbornice.  
S sofinanciranjem smo končno prišli do asfaltnega dostopa 
do zgradbe. Vsako leto pripravimo dva izleta, pomladan-
skega in jesenskega, pa smučanje. Uspešno sodelujemo v 
notranjsko-primorski regiji. Ob zadnjih volitvah smo po-
mladili upravni odbor. 

Junija prihodnje leto imamo nove volitve. Z njimi se izteče 
moj drugi mandat. Še vedno imamo rezervo in smo kljub 
krčenju številčnosti članstva finančno še nad vodo. Veliko 

Člani smo si ogledali tudi EXPO 2015 v Milanu 

Po dolgih letih vendarle asfaltno cestišče tudi v središču Vrhnike

našega članstva izgubimo zaradi selitev proizvodnje v dru-
ge občine. Morda bi bilo smiselno članarino deliti na del 
po domicilu in del po kraju opravljanja dejavnosti. Upamo, 
da bomo z novo cono pri Vidmarju v Sinji Gorici dobili tudi 
nove člane. Tako bomo še lažje opravljali svoje temeljno po-
slanstvo: podpora, suport malemu gospodarstvu.

Hvala vsem sogovornikom za osebni pogled v petinšti-
ridesetletno delovanje OOZ Vrhnika.
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Popravek

V prejšnji številki je bilo v prvem delu zapisa »Prvih petinšti-
rideset let« na 11. strani napačno navedeno ime izvajalca 
ometov in fasade. Pravilno je Šerif Rizvić. Obema, pomoto-
ma navedenemu in dejanskemu izvajalcu ter bralcem, se 
opravičujemo za nehoteno napako.

Urednik

Nadaljevanje s strani 11.
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Napotila in sekcije

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna

Namesto dosedanjega »vodje del« novi zakon uvaja naziv 
»vodja gradnje«. V imenik vodij gradnje se morajo vpisati vsi 
izvajalci del na gradbenih objektih, katerih dela pomemb-
no vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte. 
Pogoji za izvajalca del ostajajo enaki kot doslej. Spremem-
ba je pri vpisovanju v imenik vodij gradnje, v katerega se 
bodo na OZS, od 1. 6. 2022 dalje, lahko vpisovali samo še 
mojstri s področja gradbeništva.

Nosilci obrtne dejavnosti s področja gradbeništva pa se lahko 
vpišejo v imenik OZS samo še v času uporabe dosedanjega 
Gradbenega zakona (GZ), to je do 31. 5. 2022. Vsem izvajal-
cem, ki tega vpisa še nimajo urejenega, priporočamo, da ne 
čakajo do zadnjega dne, temveč se čim prej oglasijo na svoji 
območni obrtno-podjetniški zbornici, kjer lahko uredijo vse 
potrebno za vpis v imenik vodij gradnje ter dobijo podrob-
nejše informacije o pogojih vpisa v imenik vodij gradnje.

Izpolnjevanje pogojev za izvajalca del (vpis v imenik) ni po-
trebno za izvajanje tistih zaključnih gradbenih del, ki nima-
jo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev 
za objekte. Bistvene pa so opredeljene v besedilu od 25. do 
34. člena novega zakona (GZ-1). Te so npr. mehanska od-
pornost in stabilnost, zaščita pred hrupom, varnost pri upo-
rabi, varčevanje z energijo itd. Dela, ki lahko spadajo pod 
zaključna dela, za katere pogojev ni treba izpolnjevati, so 
npr.: oblaganje tal in sten, steklarska in pleskarska dela in 
druga razna manjša zaključna gradbena dela, s poudarkom, 
da je tudi pred izvajanjem teh del treba na vsakem objektu 
posebej preveriti ali morebiti ne vplivajo na predpisane bi-
stvene zahteve.

Namesto dosedanjega naziva »vodja del« (GZ, do 31. 5. 
2022), se uvaja naziv »vodja gradnje« (GZ-1, z dnem 1. 6. 
2022 dalje).

Po 1. 6. 2022 pa se bodo lahko v imenik vodij gradnje vpi-
sovali le še nosilci na podlagi izpitov – mojstrskega na OZS, 
gradbenega delovodja na GZS in strokovnega izpita za vo-
denje del na IZS.

Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ, to je 1. 6. 2018 
opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogo-
jev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, glede polno 
zaposlenega vodje gradnje, se morajo do 31. decembra 
2022 uskladiti s 16. členom tega zakona).

Vse kaže na to, da se bo zakonodaja v prihodnje še zaostro-
vala. Ocenjuje se, da bo že v nekaj letih ustrezen mojstrski 
izpit ali izpit za gradbenega delovodjo minimalni pogoj za 
nadaljnje opravljanje gradbene dejavnosti, predvsem na 
novogradnjah, pa tudi pri izvajanju vzdrževalnih del. Opra-
vljanje mojstrskega izpita je tudi pridobitev stopnje uradno 
priznane srednje strokovne izobrazbe, tako da se priporoča 
vsem, ki so usmerjeni na izvajanje posamezne dejavnosti 
(zidarski mojster, tesarski mojster, mojster inštalater strojni/
elektro …), za vse preostale, ki so širše usmerjeni na izvaja-
nje več različnih vrst gradbenih in zaključnih del, pa je pri-
mernejše opravljanje izpita za gradbenega delovodjo.

Vpis e-naslova gospodarskih 
družb
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih 
družbah so morale vse obstoječe družbe v Poslovni register 
vpisati elektronski naslov vpisati najkasneje do 24. 2. 2022. 
Obveznost ne velja za samostojne podjetnike. Vse, ki te ob-
veznosti še niste izpolnili, pozivamo, da to storite čim prej. 
Kazni namreč ne bodo nizke.

SAZOR – fotokopiranje
Začel je veljati skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih 
del. Ta zavezuje vse gospodarske družbe ali s.p. z vsaj enim 
zaposlenim, ki opravljajo pridobitno dejavnost in imajo v 
posesti napravo, ki omogoča fotokopiranje del; izpolnjeni 
morajo biti vsi našteti pogoji. Dejavnost podjetja vpliva 
zgolj na višino tarife. 

SAZOR množično pošilja pozive podjetjem na sklenitev li-
cenčnih pogodb. 

Več o stališču pravne službe OZS lahko preberete v februar-
ski številki revije Obrtnik podjetnik. 

Štipendije za  
deficitarne poklice
Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice. Te so 
namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere 
na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. 
Letos sta na novo med deficitarnimi poklici tudi izdelovalec 
kovinskih konstrukcij in gastronom hotelir. Vlagatelj mora 
biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih progra-
mov in izpolnjevati druge razpisne pogoje. Višina štipendije 
je 102,40 EUR mesečno. Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 
2022 do 23. 9. 2022. 

Več na www.srips-rs.si.

Zimsko srečanje OZS
Vljudno vabljeni na zimsko srečanje obrtnikov in podjetni-
kov z družinami, ki bo v soboto, 5. marca 2022 na Kopah. 
Cena na posameznega udeleženca znaša 30 evrov, v kar je 
všteto celodnevno smučanje, veleslalomska tekma, kosilo 
in zabava z DJ-jem in ansamblom. V okviru Zimskega sre-
čanja bo potekalo tudi tridnevno srečanje avtodomov od 
petka, 4. 3. 2022, od 16. ure dalje. Prijave čim prej sporočite 
na svojo OOZ.
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Prispevki in dajatve 

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE« 

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste ob-
vezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejav-
nosti. Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, 
ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Prispevke plačate 
najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, obračun prispevkov vam 
na predizpolnjenem obrazcu (POPSV) do 10. v mesecu za pretekli mesec 
pripravi FURS in ga potrdite preko aplikacije e-davki najpozneje do 15. v 
mesecu za pretekli mesec. Višina članarina je po sklepu skupščine 10, 20 ali 
30 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne (podatek 
zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino plačate po 
prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 
1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke 
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega 
poslovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bruto 
plače za oktober 2021 oz. 0,53 % od 1.886,48 €, kar znaša 10,00 €. Poleg tega, 
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2021 oz. 6,36 % 
od 471,62 €, kar znaša 30,00 €. Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2021 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
38,68 € (Ur. list RS, št. 18/2020).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za februar 2022:

1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  38,68 € 

2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 

 0,53 % od PP oktober 2021 – 1.886,48 € 10,00 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2021 – 471,62 € 30,00 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 40,00 €

3. položnica: članarina OZS in OOZ 

 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine

Ohranja se delna upokojitev za minimalen obseg zavarovanja – 10 ur na teden 
in prejemanje 75 % pokojnine. Za nove delno upokojene, ki bodo zavarovani 
za najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k pokojnini pri-
štelo še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Zavarovanju za 10 
ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osno-
ve za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za februar 22 je izračun naslednji: PIZ 107,91 
€, ZZ 59,60 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 1,77 €, skupaj torej 169,28 € 
prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji 
strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR Februar 2022:  
redno delo: 19 dni: 152 ur, praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 20 dni, 160 ur,
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2022 – lestvica se ni spremenila in velja 
za vsa izplačila v letu 2022!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2022 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je 
odvisna od višine skupnega dohodka.

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega 
razmerja se upošteva naslednja lestvica:

če znaša mesečni  
bruto dohodek iz delovnega 

razmerja v evrih

znaša splošna olajšava  
v evrih

nad do

1.109,74
291,67 +  

(1.558,37 – 1,40427 x bruto dohodek)
1.109,74 291,67

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 291,67 €.

Posebne  
olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08

2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU 
2022 – lestvica je enaka!!!! 

Če se bo lestvica za dohodnino za leto 2022 spremenila, boste za vsa 
izplačila po 1.1.2022 uporabljali novo lestvico – tudi za plačo decem-
ber 2021, če bo izplačana v letu 2022.

Nad Do € + % nad €
 708,33 16 %

708,33 2.083,33 113,33 + 26 % nad 708,33
2.083,33 4.166,66 470,83 + 33 % nad 2.083,33
4.166,66 6.000,00 1.158,33 + 39 % nad 4.166,66
6.000,00  1.873,33 + 50 % nad 6.000,00

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od 
zneska, ki v letu 2022 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane povprečne 
plače. Od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 se uporablja povprečna plača za leto 2020 
(1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €), po 1. 3. 2022 se uporablja povprečna 
plača za leto 2021 (1.969,59 €; 60 % znaša 1.181,75 €). 

Od 1. 1. 2022 je minimalna zavarovalna osnova za zaposlene najmanj 
60% povprečne plače. Od 1. 3. Je to najmanj 1.181,75 €. 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha uporabljati, 
ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci mo-
rate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe vas 
zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem registru. Če 
vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša za delavce. Če ni 
nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko odločite za uporabo 
tiste, ki je po dejavnosti podobna vaši, vendar ne smete uporabljati določb, 
ki so manj ugodne za delavca, kot so urejene v zakonu. Ravnati morate po 
zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), čeprav vsa določila niso urejena. 

Najbolje, da sprejmete interni akt, v katerem uredite določene pravi-
ce in obveznosti, ki jih zakon ne ureja. Take zadeve so:
- število dni letnega dopusta 
- dodatek na delovno dobo
- dodatek na nočno delo, nadurno delo, delov nedeljo, praznik, 

drug dela prost dan
- povračilo stroškov v zvezi z delom – prevoz, prehrana
- dodatek na delovno uspešnost
- jubilejna nagrada

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obrav-
navi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te 
višine presežete, so povračila obdavčena.

Prehrana: 6,12 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu 
Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,18 € za vsak dopolnjen km, 
če javnega prevoza ni.
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila:  
0,37 € za vsak prevožen km
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS

MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
je 1.074,43 € (Ur. list RS, št. 5/22). 

STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici
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Prispevki in dajatve 

PRISPEVEK ZA DELO OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANOV

Samostojni podjetniki ali podjetja, ki imate v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanju 
na črno (Ur. list RS, št. 32/2014) zavarovane družinske člane, morate zanje od 01.01. 2022 mesečno 
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,66 € oz. 0,30 % od pov-
prečne plače oktober 2021 (0,30 % od 1.886,48 €). Njihovo delo pa je brezplačno in se lahko opravlja 
maksimalno 40 ur/mesečno. 

Prispevek se nakaže na TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ - 45004

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH DRUŽB – POSLO-
VODNE OSEBE

Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od osnove, določene v pred-
pisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za leto 2021 so prispevki najmanj 90 % od pov-
prečne plače. (1.856,20 €; 90 % je 1.670,58 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2022 dalje uporabljate 
povprečno plačo 2021, ki znaša 1.969,59 €, 90 % je 1.772,63 €.

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 

Za samostojne podjetnike velja individualni obračun prispevkov (osnova je dobiček za preteklo 
leto + obračunani prispevki za socialno varnost, zmanjšani za 25 %, preračunano na mesec). 

Najnižja osnova je 60 % zadnje znane povprečne plače. Za januar 2022 ste uporabili povprečno 
plačo 2020 oz. 1.856,20 €, od tega 60 % znaša 1.113,72 €, za februar 2022 in naprej pa boste upo-
rabili povprečno plačo 2021, ki znaša 1.969,59 €; 60 % je 1.181,75 €.

Davčni organ za vas sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in vam ga 
vroči elektronsko prek portala eDavki najkasneje 
do 10. v mesecu za pretekli mesec. 

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni or-
gan, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV 
davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate 
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15. 
dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec 
morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi 
morebitne spremembe osnov, ki so posledica 
uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, 
starševski dopust) ali če se odločite za spremem-
bo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove. 

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki 
v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost 
v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po 
določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o 
davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru 
POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi iz-
vršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. 
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2022

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.969,59 Prehodni davčni podračun Referenca
60 % PP** 3,5 PP***

1.181,75 6.893,57
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   183,17 1.068,50
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   104,58 610,08
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   75,16 438,43
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   77,52 452,22
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   6,26 36,54
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,18 6,89
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,18 6,89
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   1,65 9,65
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   0,71 4,14
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79
Skupaj drugi prisp.    4,72 27,57
PRISPEVKI SKUPAJ    451,41 2.633,34

VPLAČILNI RAČUNI: 

Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija 
dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbir-
no. Od tega je odvisen tudi sklic na številko. Za 
zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; 
za posamezne vrste davkov poglejte spletno 
stran DURS: www.durs.si 

DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazova-
nja stanja na karticah svetuje, da se pri plačilu 
na račun 011008881000030 ne uporablja sklic 
zbirnika 19 DŠ - 99996, temveč se plača vsak 
prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ – 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlo-
vanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS 
(izvršba, odločba o odlogu, obročnem plačilu, plačilo 
globe…se uporablja model 21.

Plačilo prispevkov lahko poenostavite in jih pla-
čate z enim e-računom. Ta poenostavitev velja za 
družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce 
in popoldance. Za ostale FURS sistem še pripravlja. 
Pri svoji spletni banki se morate prijaviti na prejem 
e-računa. Več na povezavi: https://www.fu.gov.si/
placevanje_in_izvrsba/podrocja/placevanje_dav-
kov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesec-
nih_prispevkov_za_socialno_varnost_z_enim_e_ra-
cunom_9245/ En račun velja za plačilo prispevkov 
(PIZ, ZZ, starš. Varstvo in zaposlovanje), akontacijo 
dohodnine bo potrebno plačati s svojim nalogom, ker 
ima rok plačila drugačen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem pla-
čate v enem znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za 
OOZ in OZS. Članarino plačate na račun pri Deželni 
banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Plačilni 
nalog člani prejmete skupaj z revijo Obrtnik podjetnik 
po pošti. Na računu je naveden tudi morebitni dolg 
oz. znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti 
račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za morebitna 
pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo 
območno zbornico. Višino članarine je določila skup-
ščina OZS in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna 
od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in tega ali 
zaposlujete delavce ali dejavnost opravljate brez za-
poslenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članari-
ne dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - FEBRUAR 2022

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.969,59 Prehodni davčni podračun Referenca
90 % PP** 3,5 PP***

1.772,63 6.893,57 
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   274,76 1.068,50
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   156,88 610,08
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 431,64 1.678,58
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   112,74 438,43
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   116,28 452,22
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   9,39 36,54
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 238,41 927,19
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,77 6,89
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,77 6,89
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,54 13,78
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   2,48 9,65
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   1,06 4,14
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,54 13,79
Skupaj drugi prisp.    7,08 27,57
PRISPEVKI SKUPAJ    677,13 2.633,34
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www.kapriol.si www.e-apia.si

V BOLJŠIH GRADBENIH, TEHNIČNIH IN 
KMETIJSKIH TRGOVINAH TER NA 
www.kapriol.si ali www.e-apia.si

Obiščite nas 6.-10. aprila na 
Sejmu DOM v Ljubljani!


