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Visoka priznanja članoma OOZ Jubilejna priznanja članom Srečanje in jubilejna priznanja Veselo srečanje  

in priznanja jubilantom

Krpanov glas
Glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic Poštnina plačana 

pri pošti 1102 Ljubljana
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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: Priznanje Obrtnik leta 2022 podeljeno Leonu Kranjcu 

iz Logatca Foto: Anton Šijanec

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 Matjaž Jereb 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: Matjaž Jereb  
Sekretarka: Adela Cankar
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AktualnoKrpanov glas
Čas priznanj  
in zaupanja
Tokratno številko Krpanovega glasa bi 
lahko poimenovali slavnostna. Ne zato, 
ker Krpanov glas z njo stopa v 13. leto 
svoje sporočilne vloge med notranjskimi 
obrtniki in podjetniki - temu je name-
njen in, tako verjamemo, tudi potreben 
in pričakovan. Pač pa zaradi priznanj, ki 
so bila podeljena v vseh zbornicah za de-
lovne jubileje članom in zaradi ponosa, 
da je priznanje Obrtnik leta znova pode-
ljeno enemu izmed logaških obrtnikov, 
drugemu priznanje Regijski podjetniški 
uspeh leta, tretjemu Obrtniški vzor leta. 
Vrhniška zbornica je dobila novega pred-
sednika, cerkniška ga še bo, logaškemu 
in postojnskemu so člani zaupali še en 
mandat. Zbornice so na letnih srečanjih 
članov priznanja za delovne jubileje po-
deljevale za tri leta, saj jih v letih 2020 in 
2021 zaradi proti-kovidnih ukrepov niso 
mogle. Čestitke vsem prejemnikom pri-
znanj. Srečanja so bila dobro obiskana; 
dveletni post od njih je utrdil potrebo 
po srečanjih in stikih v živo. Stiki po ra-
znih zoomih so sicer dobrodošli, a teh, 
živih ne morejo nadomestiti dovolj, da 
bi prebudili tudi čustveni odziv ob nepo-
srednih srečanjih in stikih. Veselimo se z 
jubilanti in prejemniki drugih priznanj. 
Kažejo nam moč vztrajnosti, upornosti in 
zaupanja v svoje vizije obstoja in razvoja, 
lastnega, s tem pa tudi družbenega.

Vztrajnost, upornost in zaupanje gospo-
darstvenikov - obrtnikov in podjetnikov 
v svoje vizije, pa se nenehno soočajo s 
pogoji, ki jih oblikuje, tudi zapoveduje, 
družbeno in poslovno okolje. Oboje uo-
kvirjajo (tudi) ukrepi in smernice, ki jih 
oblikuje država s svojim zakonodajnim in 
izvršilnim ter sodnim aparatom. Ne samo 
zahtevam trga, tudi neštevilnim predpi-
som mora gospodarstvo prilagajati svoje 
poslovanje. Čas, ki ga živimo, je precej 
nepredvidljiv zaradi svetovnih, pa tudi 
notranjih vzrokov. Zdi se, da obeti niso 
spodbudni. Ali pač? Še več vztrajnosti, 
upornosti in zaupanja bo od obrtnikov in 
podjetnikov terjal čas.
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Dvig minimalne postavke za študentsko delo
Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od  
21. januarja 2023 znaša:

• BRUTO: 6,92 €

• NETO: 5,85 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun)

Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

V primeru, da je urna postavka dogovorjena: po dogovoru, po kosu, na anke-
to... mora biti plačana najmanj po minimalni urni postavki.

Vir: e-študentski servis

Razpis nagrad WIPO
Z Urada za intelektualno lastnino so nas obvestili, da Svetovna organizacija 
za intelektualno lastnino (WIPO) tudi letos objavlja razpis za podelitev nagrad 
malim in srednje velikim podjetjem, ki s pomočjo intelektualne lastnine ure-
sničujejo svoje poslovne ideje in s svojo inovativnostjo in ustvarjalnostjo do-
prinesejo k boljši skupni prihodnosti.

Na razpis se zainteresirana podjetja lahko prijavijo do 31. marca 2023.

Vse podrobnosti najdete na: https://www.gov.si/novice/2023-01-20-razpis-
-za-nagrade-za-mala-in-srednje-velika-podjetja-na-podrocju-intelektualne-
-lastnine/

Vir: SPIRIT

Vsi poslovni subjekti morajo imeti odprt TR
V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslov-
ni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, 
torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zavodi in tako da-
lje) odprt transakcijski račun (v nadaljevanju: račun) pri ponudniku plačilnih 
storitev to je pri banki ali hranilnici.

Če poslovni subjekt nima odprtega računa, to predstavlja prekršek, za katere-
ga je predpisana globa v razponu od 800 evrov do 30.000 evrov za poslovni 
subjekt ter od 400 evrov do 4.000 evrov za njegovo odgovorno osebo, odvi-
sno od oblike ter velikosti poslovnega subjekta. 

Pomembno je, da v kolikor poslovni 
subjekt nima odprtega transakcij-
skega računa, tega čim prej odpre. 

Poudariti je treba, da pri obveznosti 
odprtega računa za poslovne subjek-
te ni nikakršnih izjem. Morebitna 
poslovna neaktivnost/mirovanje po-
slovnega subjekta ali morebitna zavr-
nitev odprtja računa ali enostransko 
zaprtje računa s strani ponudnika 
plačilnih storitev ne predstavlja zako-
nitega razloga za neizpolnitev zakon-
ske obveznosti odprtega računa.

Povzeto po FURS
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Slavnostna podelitev jubilejnih 
priznanj 
Pred kratkim je na enem slovenskih gospodarskih forumov 
znani slovenski podjetnik dejal: »V podjetništvu ni dovolj, 
da si brihten, da imaš idejo, denar, predvsem moraš tudi 
trdo delati. Treba je delati toliko, kot je potrebno, da prideš 
na cilj. Čeravno si včasih mislil ali misliš, da tega ne zmoreš.«

Jubilanti 2020, 2021 in 2022 

Vedno šegavi, zlati jubilant 2020, Vladimir Urbanc v pogovoru  
s cerkniškim županom Markom Ruparjem po prireditvi.

Priznanja sta podelila predsednik zbornice Anton Cvetko in predse-
dnik skupščine Janez Puntar ob spremni besedi Katje Šivec

Vsi jubilanti, ki se slavnostne odrske podelitve niste 
udeležili, lepo vabljeni, da priznanje prevzamete na 
zbornici. 

Vsem jubilantom še enkrat iskrene čestitke! 
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Jubilant Matjaž Antončič z novoizvoljenim županom Loške doline, 
soimenjakom Matjažem Antončičem ter predsednikom zbornice  
Antonom Cvetkom.

Fo
to

: L
ju

bo
 V

uk
el

ić

Temu bi pritrdila večina, če že ne vsi naši člani, ki so v so-
boto, 7. 1. 2023 stopili na oder Kulturnega doma v Cerknici. 
OOZ Cerknica je na prireditvi tega dne podelila priznanja 
članom za okrogle jubileje v letih 2020, 2021 in 2022. Za 
desetletja »trdega« dela v najrazličnejših dejavnostih. 

Prireditve so se udeležili poslanka Državnega zbora Iva Di-
mic, državni svetnik Miloš Pohole, župan Občine Cerknica 
Marko Rupar in župan Občine Loška dolina Matjaž Anton-
čič. S svojo prisotnostjo so potrdili, da se zavedajo pome-
na ter vloge obrti in podjetništva za napredek in razvoj ter 
ohranjanje vitalnosti življenja v tem delu Notranjske. 
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Pripravlja   
Silva Šivec

SPOT 2023 
OOZ Cerknica je skupaj s konzorcijskimi partnerji, uspe-
la na javnem razpisu in do konca oktobra 2023 nadaljuje 
delo v okviru projekta SPOT svetovanje PNR. Število sve-
tovalcev na projektu se je v slovenskem merilu zmanjšalo 
za 13 svetovalcev, SPIRIT pa je tudi prepolovil sredstva za 
izvajanje projekta. Jeseni se nadejamo novega razpisa, do 
takrat pa bomo sredstva za izvajanje storitev iskali pri dru-
gih deležnikih. 

Oddaja poslovnih prostorov  
v najem
OOZ Cerknica oddaja poslovne prostore v najem. Prednost 
pri najemu in »ceni« imajo člani zbornice. Nekateri poslovni 
prostori so že dokončno obnovljeni, drugi v fazi »osvežitve«. 

Zbornična članarina 
S 1. 1. 2023 se je spremenila višina članarine (več na sku-
pnih straneh). Spomniti pa vas želimo na možnost plačila 
članarine za vse leto in hkratnem koriščenju popusta za 
višino ene članarine. Popust se upošteva pri plačilu člana-
rine za celo leto do 28. 2. 2023. 

REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,  
Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Tudi inženirji so vajenci 
Sredi decembra smo se odpravili na strokovno ekskurzi-
jo v prestolnico avstrijske Štajerske, mesto Graz, po naše 
Gradec. Mesto, ki leži ob reki Muri, je drugo največje me-
sto v Avstriji z okrg 330.000 prebivalci. Ulice Gradca so v 
predbožičnem času izjemne, tradicija na vsakem koraku, 
v izložbi in na ulici. 

Na poti smo udeleženci obnavljali in spoznavali sloven-
sko in avstrijsko zgodovino, prepleteno z življenjem in 
delom pomembnih osebnosti, zanimivostmi, dogodki, 
dotaknili pa smo se, seveda, tudi trenutne politične in go-
spodarske situacije sosednje države in življenjskega stan-
darda ter gospodarskih kazalcev na tej in oni strani meje. 

Naš prvi postanek je bil v privatnem podjetju ROTH Han-
del & Bauhandwerkerservice GmbH, ki deluje od leta 1976.  
V prodajnem salonu podjetja nas je sprejela ga. Jasmin 
Überbacher, direktorica podjetja in vodja marketinga. Pod-
jetje nudi zaključna dela v gradbeništvu, kot so električna in 
vodovodna napeljava, knauf, prodaja in montaža sanitarna 
keramike, montaža grelno-hladilnih naprav, polaganje plo-
ščic, pleskanje. 

Podjetje zaposluje okrog 300 delavcev, od teh je približno 
30 dijakov, ki obiskujejo Roth Akademijo. Podjetje ROTH 
po avstrijski šolski zakonodaji namreč izpolnjuje pogoje za 
izobraževanje vajencev, ki tako poleg klasičnega šolskega 
izobraževanja znanje vsa štiri leta šolanja nadgrajujejo s 
praktičnimi znanji v podjetju ROTH. Slednje jim poleg šti-
pendije nudi tudi Roth taxi, ki dijake dnevno vozi od doma 
v podjetje in nazaj, Ob koncu izobraževanja dijaki opravijo 
tudi mojstrski izpit in se lahko takoj zaposlijo ali nadaljujejo 
šolanje na fakulteti. Predstavnica podjetja je poudarila, da 
veliko časa in denarja vlagajo v znanje, kar se bogato obre-
stuje. Dodala pa je tudi, da v njihovem podjetju vsak inženir 
prične kot vajenec in ko spozna in zna opraviti vsa dela, ki 
jih znajo podrejeni, šele postane »inženir«. Vredno posne-
manja. Tega, da je velika škoda, da v Sloveniji nismo uspeli 
ponovno vzpostaviti vajeniškega sistema in ovrednotiti 
znanja, ne zgolj izobrazbe, ni potrebno posebej poudarjati. 

V centru Gradca smo si ob dvorcu Deželne vlade ogledali 
ledene jaslice, ki jih postavljajo od leta 1996 in so turistična 
atrakcija mesta. Letošnje, narejene iz 35 ton ledu je izdelal 
Kimmo Frosti z mednarodno ekipo umetnikov. 

Sledil je še en ogled dobre prakse. Podjetje Woody obstaja 
že od leta 1922 (letos so praznovali 100. obletnico). Danes 
podjetje vodi g. Gerhard Piroutz, vnuk začetnika Michaela 
Piroutza, ki je običajne lesene cokle deda Michaela, ki so 
bile običajna obutev na podeželju, spremenil v vrhunsko 
modno obutev. 

Po ogledu trgovine, smo se odpravili še v delavnico, kjer 
dela 30 zaposlenih in kjer nas je g. Piroutz popeljal skozi vse 
faze izdelave lesenega dela obutve. 

V podjetju Woody nas je pozdravil in se nam pri ogledu pri-
družil predstavnik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca, 
g. Niko Wakounig. 

Popotovanje smo zaključili v gostišču Mochoritsch Griffen 
Rast. Gostišče sta leta 1967 ustanovila Anna in Josef Jernej, 
danes pa za gostišče ob avtocesti skrbijo njuni otroci. Trudijo 
se postreči čim več ekološko in bio pridelane hrane. Zelenja-
vo, ki jo potrebuje kuhinja gostišča, pridelujejo sami, prav 
tako poskrbijo, da je čim več mesa z njihove kmetije. Česar 
ne uspejo pridelati sami, to jim dobavljajo kmetje iz okolice.

Vračali smo se očarani od gostoljubja, ponudbe, ter pre-
žeti z novimi idejami in poslovnimi priložnostmi.
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Pred salonom podjetja Roth v Gradcu Foto: Arhiv SPOT
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Obrtnik leta 2022  
je Leon Kranjc iz Logatca
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 8. decembra 
2022 na slovesnosti na Brdu pri Kranju podelila prestižni 
priznanji Obrtnik in Podjetnik leta 2022. Obrtnik leta je po-
stal Leon Kranjc iz Logatca, podjetnik leta 2022 pa Ivan 
Cajzek iz Rogaške Slatine. Priznanje obrtniški vzor je prejel 
tudi logaški obrtnik Andrej Rožmanc.

Podjetje Klin d. o. o. iz Logatca, ki ga vodi Leon Kranjc, je 
podjetje s 30-letno tradicijo. Že od ustanovitve naprej se 
v podjetju ukvarjajo z izdelavo in vgrajevanjem dimniških 
sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Sprva so 
se ukvarjali le s sanacijami obstoječih dimniških sistemov 
z vstavitvijo dimniških tuljav iz nerjaveče pločevine ter di-
mniškimi priklopi. Z leti se je njihova dejavnost zaradi pov-
praševanja razširila tudi na izdelavo izoliranih dimniških 
sistemov ter drugih storitev v povezavi z dimniki. Selitev v 
nove proizvodne prostore, kjer so pridobili tudi skladiščni 
prostor in prostor za laserski razrez pločevine, podjetju Klin 
omogoča prehod s projektne na maloserijsko proizvodnjo, 
a gre še vedno za obrtni način delovanja. Leon Kranjc je ob 
prejemu nagrade povedal, da se bo trudil, da bodo še boljši, 
da bodo rasli in da upa, da to ni zadnje priznanje.

Priznanje Obrtniški vzor pa je za nominacijo za Obrtnika 
leta 2022 prejel še en logaški obrtnik, in sicer Andrej Ro-
žmanc iz podjetja LEVČEK d.o.o. Rožmanc vodi mikro pod-
jetje z makro ljubezni do otrok in lesa. Cilj vseh v podjetju 
je otrokom ustvariti nepozabno otroštvo in razvoj skozi 
igro. Izdelujejo zunanja otroška igrala za javne površine, ki 
so namenjena uporabi v otroških vrtcih, osnovnih šolah, 
turističnih objektih in drugih javnih površinah, ter igrala za 
domačo zunanjo uporabo.

Robert Bečaj regijski 
podjetniški uspeh leta
Radio 94 je 14. januarja 2023 v Jamskem dvorcu v Postoj-
ni uspešno izpeljal prireditev Ona&On - dejanje leta 2022. 
Tudi letos pa so na prireditvi v sodelovanju z Obrtno-pod-
jetniško zbornico Slovenije podelil priznanje za podjetniški 
uspeh leta primorsko-notranjske regije. Slednje je pristalo 
v rokah logaškega obrtnika Roberta Bečaja iz družinske-
ga podjetja Mizarstvo Bečaj. Bečaju je prestižno priznanje 
izročil predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice 
Logatec Bogdan Oblak. 

Mizarstvo Bečaj je družinsko podjetje, ki je začelo delovati 
leta 1990. Ustanovitelj podjetja Robert Bečaj st. je s svo-
jim znanjem zastavil samostojno dejavnost in se na začet-
ku ukvarjal z lesnimi polizdelki, ki jih je podjetje ponujalo 
večjim slovenskim in tujim podjetjem. Leta 2009 je svoje 
znanje in podjetje predal sinu Robertu Bečaju ml., ki je de-
javnost s svojo vizijo, idejami ter željami podjetje razvijal in 
širil na trenutno glavno dejavnost– izdelava notranjega po-
hištva po meri, najvišjega kakovostnega razreda.

Prejemnika najvišjih priznanj na prireditvi Obrtnik leta, Andrej Rož-
manc (obrtniški vzor, na sredini levo) in Leon Kranjc (obrtnik leta, de-
sno, s statuo), med njima Kranjčeva soproga z listino obrtniški vzor, ki 
je tudi pripadla Kranjcu kot finalistu izbora, ob njih udeleženci prire-
ditve, njihovi bližnji in funkcionarji OOZ Logatec. 

Foto: Anton Šijanec

Robert Bečaj, prejemnik priznanja regijski podjetniški uspeh leta
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Novoizvoljeno vodstvo zbornice 
Na ustanovni seji novoizvoljene skupščine OOZ Logatec, 
je bil 19. decembra 2022 za predsednika zbornice v man-
datnem obdobju 2023–2026 izvoljen Bogdan Oblak iz 
podjetja OBLAK GROUP d.o.o. Podpredsednika zbornice sta 
postala Boštjan Martinšek in Izidor Zelenc.

Člani upravnega odbora so: Bogdan Oblak, Boštjan Mar-
tinšek, Izidor Zelenc, Vida Govekar, Andrej Grom, Matjaž Je-
reb, Marko Kržišnik, Andraž Marušič, Andrej Rožmanc, Boris 
Treven in Andrej Zgonec.

Skupščino OOZ Logatec kot najvišji organ zbornice sesta-
vljajo: Gabrijel Menard, Silvester Pivk, Saša Mišić, Izidor Ze-
lenc, Benjamin Gantar, Klemen Nagode, Peter Oblak, Mar-
ko Kržišnik, Jože Mihevc, Alojz Molk, Matjaž Jereb (delovni 
podpredsednik skupščine), Jernej Merlak, Bogomir Jurca, 
Branko Orešnik (delovni predsednik skupščine), Alojzij La-
zar, Andrej Rožmanc in Vida Govekar.
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Seminar davčni obračun
Seminar Računovodski in davčni obračun za leto 2022 ter 
davčne novosti v 2023 bo v torek, 14. februarja 2023, ob 
8.30 v Logatcu. Seminar bo vodila predavateljica dr. Lidija 
Robnik. Rezervirajte si čas, obvezne so vnaprejšnje prijave.

Spremljajte objave in informacije na naši spletni strani 
www.ooz-logatec.si.

Decembrski dogodki
Decembra smo tradicionalno pripravili dva družabna pra-
znična dogodka. V četrtek, 15. decembra 2022, so Miklavž, 
Božiček in dedek Mraz razveselili 150 logaških otrok, ki so 
z zanimanjem spremljali praznično predstavo v izvedbi 
Mali Bu rajanja na odru logaškega narodnega doma.

Prijetno prednovoletno srečanje je v soboto, 3. decembra 
2022, obarvalo razpoloženje v Gostilni Karjola v Marezi-
gah. Člane je nagovoril podpredsednik zbornice Boštjan 
Martinšek in navzočim jubilantom, ki so v letih 2020, 
2021 in 2022 praznovali okrogle obletnice delovanja,  
podelil zaslužena zbornična priznanja. 

December pa smo zaključili z rednim letnim usposablja-
njem poklicnih voznikov.

Člani nadzornega odbora zbornice so: Janez Petrovčič, 
Marjan Markelj in Jožef Šen.

Predsedniki in podpredsedniki strokovnih sekcij zbornice 
so objavljeni na spletni strani zbornice.

Zbornica uspešna na razpisu SPOT
OOZ Logatec je bila uspešna na javnem razpisu za zagota-
vljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in pod-
jetja preko podpornih institucij za leto 2023 – storitve SPOT 
svetovalcev in podjetniških mentorjev. Konzorcij sestavlja-
jo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Logatec, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domža-
le, Inkubator GEA College d.o.o., Ljubljanski univerzitetni 
inkubator d.o.o. in Tehnološki park Ljubljana d.o.o. Namen 
projekta je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celo-
tnem ozemlju Slovenije zagotavljal brezplačne in na regij-
skem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve 
za podjetnike in potencialne podjetnike.

Gostili ministra za  
infrastrukturo Bojana Kumra
V sredo, 16. novembra 2022, smo na zbornici z infrastruk-
turnim ministrom mag. Bojanom Kumrom govorili o 
konkretnih rešitvah za blaženje energetske draginje v letu 
2023. Predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak je predsta-
vil pričakovanja in zahteve gospodarstva, da bodo ukrepi 
prinesli ustrezno raven cen plina in elektrike za podjetja. 
Na dogodku so bili med drugimi navzoči župan Občine Lo-
gatec Berto Menard ter poslanca Državnega zbora Repu-
blike Slovenije Bojan Čebela in Tereza Novak. Obrtniki in 
podjetniki so ministra opozorili tudi na nujnost obvoznice v 
Logatcu. Sploh obvoznice, ki bi povezala obe industrijsko-
-obrtni coni ter se s tem razbremenila promet tovornih vozil 
skozi center mesta.

Dobrodošli, novi člani
Logaški zbornici se je lani pridružilo rekordnih 50 novih čla-
nov. V drugem polletju je številčnost članstva okrepilo 22 
novih prostovoljnih članov. Dobrodošli med nami: Boštjan 
Brenčič s.p., MARKOVSKI d.o.o., Zvonko Nagode s.p., OPTI-
KA LARA d.o.o., Leugzim Mazreku s.p., Karmen Mlinar s.p., 
Žiga Brišar s.p., Marcello Notersberg s.p., Agim Nebioski s.p., 
Gregor Modrijan s.p., Kimi Zupančič s.p., Bor Grdadolnik 
s.p., Rok Langenvalter s.p., Martina Puntar s.p., Ardian Ibriqi 
s.p., Matevž Brenčič s.p., Glamlux d.o.o., Nataša Kogoj d.o.o., 
Luka Brus s.p., Janja Jurca s.p., Miha Murn s.p., LONSTROFF 
d.o.o. in Zaim Dellova s.p.
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Dvorana prednovoletnega srečanja logaških obrtnikov  
je bila zanimivo dekorirana. Foto: arhiv OOZ

Otroške oči so strmele v klovnove vragolije
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VABILO na brezplačno on – line izobraževanje 

DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2022 
in spremembe davčne zakonodaje
Kdaj: ponedeljek, 13.02.2023 ob 10.00 uri

Cilj seminarja: Ponuditi udeležencem praktične na-
potke s priporočili za izdelavo davčnega obračuna 
za leto 2022 ter seznanitev s spremembami davčne 
zakonodaje, ki velja v letu 2023.

Program:

1. Davčni obračun za leto 2022:
Splošno o pripravi in oddaji davčnega obračuna • Davčno 
priznani/nepriznani prihodki in odhodki • Davčna obrav-
nava rezervacij, slabitev in odpisov • Amortizacija • Plače 
in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo • Poslovanje s pove-
zanimi osebami • Davčne olajšave • Posebnosti v davčnem 
obračunu normirancev • Omejitev olajšav in efektivna ob-
davčitev

2. Spremembe davčne zakonodaje:
 Novela ZDoh-2 (olajšave, obdavčitev normirancev, nado-

mestilo za delo na domu, poslovna uspešnost in odkup 
lastnih deležev) • Minimalna plača v letu 2023 • Spremem-
be Zakona o davčnem postopku • Spremembe Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov (davčni vidik povračil in 
prejemkov iz delovnega razmerja, kaj prinaša nova sodna 
praksa)

E-prijave do 7. 2. 2023 na naslov: irena.dolgan@ozs.si.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,  
Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prejemniki jubilejnih priznanj za leto 2020, 2021 in 2022 (od leve proti 
desni, stojijo): Franci Šemrl, Matjaž Vadnjal, Margita Hrvatič, Nataša 
Grže, Mira Pozderec, Andreja Slavec, Iztok Simšič, Janko Frank, Janez 
Smrdel, Peter Kapelj, Ljubo Kapelj, Sašo Možina, Marjan Žužek, Božo 
Blažič

(čepijo): Miloš Natlačen, Jernej Penko, Iztok Jager, Meho Ikanović, 
Mahmut Koštić, Stojan Premrl, Zdravko Prelc, Darko Kruh, Aleš Natla-
čen in Matjaž Podboj. 
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Srečanje članov zbornice
V petek, 27. januarja smo se zbrali v Kulturnem domu Po-
stojna, da podelimo jubilejna priznanja za leto 2020, 2021 
in 2022. Priznanja sta podelila predsednik Franci Šemrl in 
podpredsednik Aleš Natlačen. 

Jubilante, ki se srečanja niso mogli udeležiti vabimo, da ju-
bilejna priznanja prevzamejo na zbornici.

Zbrane je nagovoril predsednik 
Franci Šemrl

S predstavo Striptiz nas je na-
smejal Matjaž Javšnik 
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Podelitev jubilejnih priznanj
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Pripravlja  
Irena Dolgan

Usposabljanje voznikov 2023
Redno usposabljanje voznikov po programu za leto 2023 
bo v soboto, 25. marca 2023 ob 8.00 v Krpanovem domu 
v Pivki. Več informacij in prijavnice boste prejeli na elek-
tronski naslov v mesecu marcu.

Podaljšanje veljavnosti kode 95
Preverite veljavnost kode 95 v vozniškem dovoljenju. Vo-
zniki, katerim veljavnost kode poteče, in je ne podaljšajo 
pravočasno, morajo za podaljšanje imeti opravljenih 35 ur 
rednega usposabljanja po programih, določenih za pet 
let nazaj, šteto od leta, v katerem želi voznik ponovno po-
daljšati veljavnost kode. Vozniki se lahko odločijo za letno 
(7 urno usposabljanje) po programih, ki so predpisani za 
tekoče leto ali pa opravijo usposabljanje za vseh 5 progra-
mov v zadnjem letu – preden jim poteče veljavnost kode.

Usposabljanja na OZS, Celovška 69, Ljubljana:

• Program usposabljanja za leto 2019  
v nedeljo, 2. 4. 2023, od 7.00 do 13.00

• Program usposabljanja za leto 2020 
v nedeljo, 19. 2. 2023, od 7.00 do 13.00

• Program usposabljanja za leto 2021 
v nedeljo, 5. 2. 2023, od 7.00 do 13.00

• Program usposabljanja za leto 2022 
v nedeljo, 5. 3. 2023, od 7.00 do 13.00

Izid volitev na OOZ Postojna
V sredo, 14. decembra 2022 so na sedežu OOZ Postojna po-
tekale volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna za man-
datno obdobje 2022 – 2026. 

V skupščino so bili izvoljeni (vse izvoljene navajamo po 
abecednem redu priimkov):

1. BAJC GREGA, avtoelektrika, Tržaška c. 64, Postojna

2. DEBEVC ANDRAŽ, prevozništvo, Zeleni biser 9, Postojna 
(TRANSPORT DEBEVC d.o.o.)

3. HRVATIČ DARIJA, gostinstvo, Mala Pristava 10, Pivka

4. JAPELJ BOŠTJAN, plastika, Studeno 43, Postojna  
(JAPELJ TEHNOLOGIJE d.o.o.)

5. KATERN BORUT, ALU stavbno pohištvo, Strmca 22a, 
Postojna

6. NAGODE PETER, PVC stavbno pohištvo, Gozdna pot 10g, 
Logatec (PVC NAGODE d.o.o.)

7. NATLAČEN ALEŠ, prevozništvo, Veliko Ubeljsko 4a, 
Hruševje (NATLAČEN TRANSPORT d.o.o.)

8. POZDEREC MIRA, frizerstvo, Pivška ul. 4, Postojna

9. ŠARČEVIĆ SINIŠA, gradbeništvo, C. v Staro vas 12,  
Postojna (GP MDS d.o.o.)

10. ŠEMRL FRANCI, mizarstvo, Planina 189, Planina

11. ZEMLJIČ IZTOK, dimnikarstvo, Planina 221, Planina 
(CADEA d.o.o.)

Novoizvoljena skupščina OOZ Postojna se je prvič sestala v 
sredo, 11. januarja in za predsednika zbornice za manda-
tno obdobje 2022-2026 soglasno potrdila Francija Šemrla.

Franci Šemrl kot predsednik zbornice je po svoji funkciji 
tudi predsednik upravnega odbora in mandatar za njegovo 
sestavo. Na njegov predlog je skupščina v upravni odbor 
izvolila člane, ki jih je predlagal. To so:

1. HRVATIČ DARIJA, gostinstvo, Mala Pristava 10, Pivka

2. KATERN BORUT, ALU stavbno pohištvo, Strmca 22a,  
Postojna

3. NAGODE PETER, PVC stavbno pohištvo, Gozdna pot 10g, 
Logatec (PVC NAGODE d.o.o.)

4. NATLAČEN ALEŠ, prevozništvo, Veliko Ubeljsko 4a,  
Hruševje (NATLAČEN TRANSPORT d.o.o.)

5. POZDEREC MIRA, frizerstvo, Pivška ul. 4, Postojna

6. ZEMLJIČ IZTOK, dimnikarstvo, Planina 221, Planina  
(CADEA d.o.o.)

Izmed članov Upravnega odbora je predsednik izbral dva 
podpredsednika: Aleša Natlačena in Boruta Katerna. 

Skupščina je upravni odbor in oba podpredsednika sogla-
sno potrdila. Izvolila pa je tudi tričlanski nadzorni odbor: 

1. PODBOJ JOŽEF, grafični studio, Kolodvorska c. 6, Postojna  
(CUBUS GRAFIKA d.o.o.).

2. SLAVEC ANDREJA, trgovina z gradbenim materialom, 
Trnje 66, Pivka (MFM INTARZIJA d.o.o.)

3. VADNJAL MATJAŽ, strojno ključavničarstvo, Parje 25, 
Pivka (VADNJAL d.o.o.)

Svoj glas je na volitvah oddal tudi Aleš Natlačen Foto: I. D.
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Iz roda v rod
Najpogostejša želja vsakega podjetnika je, da bi lahko 
svojo dejavnost predal svojemu domačemu nasledniku.  
Družinsko podjetništvo. Nekateri imajo to srečo. Eden iz-
med njih je bil Franc Kociper iz Dragomera, katerega dejav-
nost je nadaljevala hči Dragica, danes pa v podjetju Kamen 
Kociper na Vrhniki delo nadaljuje vnuk Gregor Kogovšek.  
Z njim in njegovo materjo se je pogovarjal urednik.

Pol stoletja je od začetka dejavnosti. Kako se je začelo, 
kako ste se poslovno razvijali do današnjih dni?

Oče Franc Kociper se je samostojne obrtne dejavnosti lotil 
2. marca 1972. Od leta 1984 sta s hčerjo imela skupni s.p. 
in ga 2009 preoblikovala v d.o.o. Nosilka dejavnosti je bila 
Dragica. Tri leta kasneje, 2012., pa je krmilo prevzel sin in 
dedov vnuk Gregor. Podjetje zdaj posluje v coni Pod Hru-
ševco na Vrhniki.

Kar videti je, da vam je delo domače. Od malih nog?

Res, v delavnici sem bil, odkar pomnim. Vse počitnice sem 
prebil tam. Sem gradbinec, diplomirani inženir. Imel sem 
šestnajst tednov delovne prakse v podjetju Marmor Seža-
na. Tedni so se podaljšali v šestletno zaposlitev, nato sem 
prevzel domače podjetje.

Gregor Kociper v delavnici Foto: Arhiv Kociper

Kamen, kamnoseštvo. Kaj predstavlja pretežni del po-
slovanja vašega podjetja?

Rekel bi gradbeno kamnoseštvo. Javni objekti, zunanja in 
notranja ureditev. Pa tudi delo za zasebne stranke. Stari 
oče se je veliko ukvarjal s teracerstvom. Z leti pa je skorajda 
povsem usahnilo. Zdaj povpraševanje po njem znova nara-
šča. Pri nas ga je že blizu tretjine vsega. To je dejavnost, ki 
se opravlja pretežno na gradbiščih, od vlivanja do poliranja. 
Teracerstvo se je z novimi materiali razširilo; včasih je bil 
terac črno-bel, morda še rjavo-bel. Danes barvnih omejitev 
praktično ni, mogoče so fantazijske kombinacije, zato pov-
praševanje raste, pa še vzdrževanje je dokaj preprosto, tlaki 
pa so odporni.

Zaposlujete kvalificirane delavce, se pogosto menjava-
jo? Pa strojna oprema delavnice?

Zaposleni so stalni, nekateri že več kot dvajset let. Tudi oče-
tje in sinovi. Večina je izučenih kar v naši delavnici. Zdaj nas 
je štirinajst. Učencev – vajencev – ne izučujemo. Za ta po-
klic, ki šteje med deficitarne v Sloveniji, ni posebnega zani-
manja. 

Lansko leto smo kupili CNC stroj. Se človek vpraša, kako 
smo lahko delali prej?! Orodja se res hitro razvijajo in če ra-
zvoju lahko slediš, imaš majhno prednost pred tistimi, ki ne 
gredo v korak z njimi.

Poslujete tudi na zunanjih trgih? Kako kaže delo v pri-
hodnje, podražitve vplivajo na obseg?

Na Hrvaškem delamo kar veliko, pol leta smo delali v Nem-
čiji, v Avstriji občasno. Tam država ščiti svoje izvajalce, rabiš 
ogromno dokumentacije, da tam sploh lahko legalno opra-
vljaš delo. Za leto 2023 so obeti dobri. Ohranjamo status 
normiranih podizvajalcev, kar nam zagotavlja neposredna 
plačila. Podražitve nas posebej ne prizadenejo.

Ste v delo in poslovanje družinsko vpeti? Ste prejeli pri-
znanja za, videti je kakovostno, poslovanje podjetja.

V veliko pomoč, tudi posvetovalno, je mama, partnerka Eva 
pa se je v poslovanje vključila zelo intenzivno in prevzema 
vse več opravil, ki niso neposredno povezana s proizvodnjo. 
Tega pa v podjetju ni malo.

Po priznanjih ne hlepimo. Prejeli smo platinasto bonitetno 
odličje za triletno zaporedno odličnost.

Vam je zbornica v pomoč, kadar jo potrebujete?

Meni zbornica nudi odgovor na vsako vprašanje, posebej 
pri delovno-pravni zakonodaji, poslovanju v tujini. Ne vem, 
zakaj kdo reče, da od zbornice nič ne dobi. 

G. Gregor Kogovšek, čestitke ob petdesetletnici podje-
tja, z željo, da bo nekoč v Kamnu Kociper vajeti v roke 
prevzel četrti rod!

Urednik

Volitve organov OOZ Vrhnika 
na volitvah poslancev na OOZ Vrhnika, so bili v skupščino 
izvoljeni naslednji poslanci (navedeni po abecedi priimka): 
CASERMAN Peter, ČEPON Stanislav, DEBEVEC Frenk, DRA-
ŠLER Andraž, GABROVŠEK Matjaž, GUTNIK Damjan, GUTNIK 
Peter, HABAT Franc, HLEBEC Simon, JEREB Matjaž, JESENKO 
Roman, KONČAN Tadej, KOPRIVEC Marko, MOLEK Peter, 
NOLIMAL Tomaž, PERKO Marko, POPIT Marko, SUMINA Mi-
loš, TOMAŽIČ Franci, VELKAVRH Uroš in ŽELEZNIK Zdravko. 

Na 1., ustanovni seji skupščine, 23. novembra, so poslan-
ci izvolili predsednika, dva podpredsednika, nadzorni in 
upravni odbor zbornice.

Za predsednika je bil izvoljen: Matjaž JEREB, za podpredse-
dnika Simon HLEBEC in Tomaž NOLIMAL. V nadzorni odbor so 
bili izvoljeni: Marko JEZERŠEK, Peter ŠKOF in Primož MERLAK. 
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Varstvo pri delu  
petek, 24. februar 2023

Za člane, pri vas 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, 24. februarja 2023, z začetkom ob 7.30 uri. 

Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena 
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene  
delavce 30 €, za ostale udeležence je cena 35 € (+ DDV). 

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. 

Za vse, ki se usposabljanja ne boste mogli udeležiti febru-
arja: ponovitev bo tudi v marcu 2023. Prijavite se.

Najava smučarskega dne 
Obveščamo vas, da bomo šli v soboto, 4. marca 2023 
na smučanje v Avstrijo – tako imenovani smučarski dan 
OOZ Vrhnika. Destinacija še ni natančno določena – odvi-
sna bo od takratnih snežnih in vremenskih razmer. Člani in 
družinski člani za udeležbo plačajo ceno vozovnice, avto-
busni prevoz plača zbornica. Zunanji udeleženci prispeva-
jo tudi 20 €/osebo za avtobusni prevoz. 

Cena vozovnice bo odvisna od izbranega smučišča, ku-
pljene pa bodo pri Skipass Trevel in bodo znatno cenejše 
kot v redni prodaji. 

Prijavite že sprejemamo, prijavljeni boste o podrobnostih 
pravočasno obveščeni.

Predsednik je skupščini predlagal tudi sestavo upravne-
ga odbora. Mandat za štiri leta so dobili: ČEPON Stanislav, 
DRAŠLER Andraž, GUTNIK Peter, HLEBEC Simon, KOPRIVEC 
Marko, MOLEK Peter, NOLIMAL Tomaž, POPIT Marko, SUMI-
NA Miloš in VELKAVRH Uroš. Predsednik Jereb Matjaž je član 
upravnega odbora in njen predsednik že po svoji funkciji. 

Vsem izvoljenim čestitke in želja, da bi v štiriletnem manda-
tu dobro vodili zbornico.

Letno srečanje 
v petek, 13. januarja 2023 smo se prijetno družili v CD Vrhni-
ka. Podelili smo priznanja in plakete jubilantom, se nasme-
jali ob stand up vicoteki z Janezom Cankarjem in Jožetom 
Čamernikom, nazdravili novemu letu s koktejli Aleša Ogri-
na, prigriznili dobrote gostilne Pri Kranjcu (Franci Tomažič) 
in celo zaplesali ob zvokih harmonike. Meh so vlekli Vinko, 
Lovre in Martin Jesenovec ter Branko Celarc. 
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Jubilanti leta 2022, stojijo: Peter Caserman, Berto Gabrovšek, Franc 
Habat, Branko Celarc, Danijel Fortuna, Aleksander Fišter, Janez  
Končan in predsednik Matjaž Jereb, čepijo Matej Turšič, Marko  
Garafolj, Zdravko Kogovšek in Asmir Sagrković.

Jubilanti leta 2021, stojijo Darja Garafolj, Edvard Tomšič, Franc Tršar,  
Matjaž Vidmar, Simon Hlebec, Marko Jezeršek, Marko Kogovšek,  
Rajko Mivšek, Janez Nagode, Jože Štirn, predsednik in jubilant  
Matjaž Jereb, čepijo: Matej Telban, Brane Filipič, Urban Bradeško, Simon  
Malavašič in Mirko Radić.

Jubilanti leta 2020, stojijo: Marko Medič, Tomaž Nolimal, Sašo Kogo-
všek, Bojan Zadravec, Jernej Jeršinovič, Tjaša Cerar (hči pokojnega 
Janeza Jamnika), Vinko Jesenovec, predsednik Matjaž Jereb, čepijo: 
Aleš Podvratnik, Frenk Debevec in Damjan Gutnik
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Napotila in sekcije

Spremembe Zakona o dohodnini 
V Uradnem listu RS št. 158/2022 z dne 19. 12. 2022 je bil 
objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2AA). Zakon je pričel veljati naslednji dan 
po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, ki se začnejo 
s 1. 1. 2023. 

Nov zakon je prinesel spremembe pri olajšavah; davčnih 
stopnjah; oprostitvah plačila dohodnine od drugih dohod-
kov pridobljenih v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno 
gozdarsko dejavnostjo; dohodkih iz zaposlitve; ugotavlja-
nju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov; 
dohodkih iz oddajanja premoženja v najem; dividendah, 
dobičkih iz kapitala; cedularnih dohodkih (dohodki iz od-
dajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala).

 Spremembe ZDoh-2, relevantne za člane zbornice – pod-
jetja, podjetnike in obrtnike, lahko strnemo v naslednje 
sklope:

1. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na 
domu se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,20 % 
zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za 
vsak dan dela na domu

2. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo pred-
met obdavčitve, če bo izplačano največ 2x v koledar-
skem letu do višine 100 % povprečne mesečne plače 
zaposlenih v RS

3. Normirani odhodki

• če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja 
(samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni 
čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev).

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, 
ugotovljeni po pravilih o računovo-
denju, za leto, za katero se ugotavlja 
davčna osnova v evrih

% prihodkov

nad do
 50.000,00 80 %   

50.000,00 100.000,00 40 % nad 50.000,00
100.000,00  0 % nad 100.000,00

• če zavezanec ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarova-
nja (popoldanci)

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, 
ugotovljeni po pravilih o računovo-
denju, za leto, za katero se ugotavlja 
davčna osnova v evrih

% prihodkov

nad do
 12.500,00 80 %   

12.500,00 50.000,00 40 % nad 12.500,00
50.000,00  0 % nad 50.000,00

4. Odkup lastnih deležev bo ponovno obdavčen kot divi-
denda.

5. Stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja pre-
moženja v najem se zviša na 25 %, normirani odhodki se 
ne spreminjajo (10%).

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, do-
datna splošna olajšava pa se uporablja za dohodke 
do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 
18.761,40 eur - 1,17259 * skupni dohodek.

7. Prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do do-
polnjenega 29. leta starosti prizna olajšava v višini 1.300 
eur letno. 

8. Stopnja v zadnjem dohodninskem razredu se zviša iz  
45 % na 50 %.

9. Spreminjajo se olajšave za vzdrževane družinske člane 
za leto 2023 in 2024
• za prvega vzdrževanega otroka 2.698 evrov letno, ali
• za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in 

varstvo 9.777 evrov letno;
• za drugega vzdrževanega otroka za 235 evrov,
• za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 evrov,
• za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 evrov,
• za petega vzdrževanega otroka za 6.112 evrov,
• za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 

evrov glede na višino olajšave za predhodnega vzdrže-
vanega otroka.

• za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 
2.698 evrov letno.

Dvig minimalne plače 
Od 1. januarju 2023 znaša bruto minimalna plača za delo 
1.203,36 evra. Torej v skladu z obstoječim Zakonom o mini-
malni plači mora biti znesek minimalne plače določen v vi-
šini, ki ne sme biti nižji od 120 ter ne višji od 140 odstotkov, 
glede na izračun minimalnih življenjskih stroškov.

Pri tem se upošteva tudi rast cen življenjskih potrebščin, gi-
banje plač, gospodarska rast ter gibanje zaposlenosti. V okto-
bru 2022 so minimalni življenjski stroški znašali 669,83 evra.

Kot vsako leto se mora minimalna plača uskladiti najmanj 
z zneskom rasti cen življenjskih potrebščin. Za tovrstno 
uskladitev pa se uporabi uradni podatek Statističnega ura-
da Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih po-
trebščin decembra preteklega leta glede na predpreteklo 
leto. Ti znašajo 10,3 odstotka.

Glede na razpravo socialnih partnerjev na Ekonomsko - so-
cialnem svetu je ministrstvo v januarju izpeljalo oba koraka. 
Prav tako pa je določilo nov veljavni znesek minimalne pla-
če za leto 2023.

Torej minimalna neto plača za samsko osebo brez otrok bo 
po novem znašala 878,48 evra. Ta se bo povečala za 12,85 
odstotka (iz 778,48 evra). Ta vključuje tudi učinek letošnjih 
sprememb dohodninske zakonodaje.

Zaradi povišanja bruto minimalne plače se bodo stroški de-
lodajalca povišali za 8,46 odstotkov.

Prav tako pa bo novemu znesku minimalne plače sledila 
tudi ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bru-
to urne postavke, tako za začasno in občasno delo dijakov 
in študentov, kot upokojencev. Ta se bo za obe vrsti del po-
višala iz dosedanjih 6,17 evra na 6,92 evra.

Vir: Zdenka Bedekovič, OZS
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Napotila in sekcije

Uskladitev članarine v letu 2023 
Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je na ja-
nuarski seji, 19. januarja 2023, sprejela sklep o določitvi viši-
ne članarine v letu 2023.

V letu 2023 je določena nova višina članarine, ki uvaja nove 
razrede, in sicer: 

• član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam 
opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti plačuje 
12 evrov mesečno,

• fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske druž-
be, v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in 
opravlja dejavnost plačujejo 25,00 evrov mesečno, 

člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo:

• tisti, ki zaposlujejo od 1 do vključno 5 zaposlenih, 35,00 
evrov mesečno,

• tisti, ki zaposlujejo od 6 do vključno 10 zaposlenih, 40,00 
evrov mesečno,

• tisti, ki zaposlujejo 11 do vključno 20 zaposlenih, 45,00 
evrov mesečno,

• tisti, ki zaposlujejo 21 in več zaposlenih, 50,00 evrov 
mesečno.

1. Ključni razlogi za uskladitev članarine 

• S sedanjih 2 razredov + DUO se uvaja novih 5 razredov 
+ DUO, s čimer je plačevanje članarine še bolj pravično 
razporejeno glede na število zaposlenih.

• Najvišja članarina v letu 2023 je enaka članarini, ki so jo 
člani plačevali v času obveznega članstva leta 2013, torej 
pred 10 leti. 

• Delitveno razmerje ostaja 70:30, 70 % za OOZ, 30 % za OZS.

• OZS ima v primerjavi z ostalimi delodajalskimi organi-
zacijami še vedno daleč najnižjo članarino. V sorodnih 
organizacijah je članarina lahko več tisoč evrov letno.

• Članarina zagotavlja ohranitev in strokovno delova-
nje mreže (zbornični sistem mora kljub višanju stroškov 
zagotavljati nemoten in učinkovit servis članom).

2. Članstvo v OZS se splača

• Dosežki zbornice v letu 2022 kažejo, da se članstvo v 
zbornici splača.

• Zbornica je v letu 2022 odigrala ključno vlogo pri blaže-
nju posledic energetske krize – v Uredbi za male poslov-
ne odjemalce smo dosegli, da so do ukrepov upraviče-
ni tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo priključno 
moč več merilnih mest do 86 kW.

• Dosegli smo regulacijo cen za MSP oz. cenovno kapico.

• Pri zakonu o dohodnini, in sicer v delu, ki se nanaša na ob-
davčitev normirancev, smo dosegli ugodnejšo obdavči-
tev normiranih samostojnih podjetnikov (namesto pr-
votnega predloga 25 tisoč eur je sedaj prag 50 tisoč eur).

• Preprečili smo uvedbo obveznega elektronskega evi-
dentiranja delovnega časa in obvezne božičnice itd.

• Organiziramo več kot 40 kongresov na leto po pano-
gah, za katere bi člani na trgu plačali po trikrat ali petkrat 
višjo kotizacijo.

• nudimo brezplačna pravna svetovanje in številne 
brezplačne delavnice, izobraževalne in sekcijske dogod-
ke, jih informiramo in pomagamo pri vstopu na tuje trge. 

• Posodobili smo spletno stran OZS, ki je za člane še bolj 
prijazna in dostopna www.ozs.si. 

• Več o dosežkih na povezavi: https://www.ozs.si/novice/
zastopanje-in-zakonodaja/pregled-dosezkov-in-aktiv-
nosti-ozs-v-letu-2022-63ac12c6216d4743229a6fd5

3. Prihranki članov OZS

• Kartica Mozaik podjetnih članom prinaša številne ugo-
dnosti in velike prihranke. 

• Med pomembnimi partnerji kartice je Zavarovalnica Tri-
glav, kjer člani dobijo 7-odstotni dodatni popust na za-
varovanja. Partnerji, pri katerih naši člani najbolj pogosto 
koristijo popuste, so še: Merkur, DZS, Big bang, Energija 
plus, Kompas shop itd.

• Primer: Naš član, ki je ugodnosti pri našem največjem 
partnerju dobro izkoristil, je v minulem letu privar-
čeval dodatnih 46.822 eur. Samo zato, ker je član OZS! 
Članarina se mu je torej 130-kratno povrnila!

 Povezani smo močnejši!

4. Plačilo celoletne članarine - ugodnost

V kolikor boste najkasneje do 28. 2. 2023 poravnali člana-
rino za leto 2023 (11 mesečnih članarin) v enkratnem zne-
sku, vam priznamo popust v višini enomesečne članarine. 
Preden plačate preverite v kateri razred spadate. Pri plačilu 
uporabite sklic: vaša DŠ – 2023. 
Vsi člani, ki bodo poravnali letno članarino do predvidene-
ga roka poknjižijo prejeti račun za januarsko članarino. Za 
članarino za obdobje od februarja do decembra 2023 pa 
bodo dobili en skupni dokument (bremepis), ki ga tudi za-
vedejo v svoje evidence kot letni račun (za vsa dodatna po-
jasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo 
OZS, Oddelek članarin T: 01 58 30 844). 

Strokovno srečanje gradbincev OZS
Ne pozabite na prijavo na strokovno srečanje članov sekcije 
gradbincev, ki bo 24. in 25. februarja v Termah Vivat – Mo-
ravske Toplice. 
Dopoldne bo skupno srečanje, na katerem bodo predvido-
ma obravnavali tematiko uveljavljanje podražitev/razlik v 
cenah v gradbeništvu, sledila bo tema o paritetnem skladu 
in zagotavljanju kadrov v gradbeništvu, čemer bo sledila 
predstavitev generalnega sponzorja srečanja. 
Popoldanski del srečanja bo potekal ločeno po sekcijah. 
Svoj program bodo imele sekcija gradbincev, sekcija inšta-
laterjev-energetikov in sekcija kleparjev krovcev. 
Sledil bo družabni del. Naslednji dan bo skupna tema: kako 
si povečamo možnost uspeha na razpisih.

Več o tem v reviji Obrtnik podjetnik. 
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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. 2023 do 31. 12. 2023 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bruto 
plače za oktober 2022 oz. 0,53 % od 2.024,03 €, kar znaša 10,73 €. Poleg tega, 
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2022 oz. 6,36 % 
od 506,01 €, kar znaša 32,18 €. Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.

Od 1. 4. 2022 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in 
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na 
41,04 € (Ur. list RS, št. 38/2022).

Obračun obveznosti PIZ in ZZ za januar 2023:

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 41,04 € 

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

 0,53 % od PP oktober 2022 – 2.024,03 € 10,73 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2022 – 506,01 € 32,18 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 42,91 €

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 zavarova-
ni za najmanj 20 ur tedensko in prejemali 50 % pokojnine, se bo k pokojnini 
prištelo še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Zavarovanju za 
10 ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne 
osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za avgust, september in oktober 22 je 
izračun naslednji: PIZ 71,94 €, ZZ 39,74 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 
1,18 €, skupaj torej 112,86 € prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. –  
8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR:  
januar 2023: redno delo 21 dni: 168 ur, praznik 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni: 176 ur.
februar 2023: redno delo 19 dni: 152 ur, praznim 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 20 dni: 160 ur
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2023 – lestvica se je spremenila in 
velja za vsa izplačila v letu 2023!!! 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2023 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

1.333,33
416,67 +  

(1.563,45 – 1,17259 x bruto dohodek)
1.333,33 416,67

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 416,67 €.

Posebne  
olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.698,00 224,83

2 otroka 5.631,00 469,25
3 otroci 10.523,00 876,92

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU 
2023 – lestvica se je spremenila!!!! 

Nad Do € + % nad €
 729,58 16 %

729,58 2.145,83 116,73 + 26 % nad 729,58
2.145,83 4.291,67 484,96 + 33 % nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08 + 39 % nad 4.291,67
6.180,00  1.929,53 + 50 % nad 6.180,00 

Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od 
zneska, ki v letu 2023 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane povprečne 
plače. Od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 se uporablja povprečna plača za leto 2021 
(1.969,59 €; 60 % znaša 1.181,75 €), po 1. 3. 2023 se bo uporabljala povpreč-
na plača za leto 2022 (še ni znana). 

Od 1. 1. 2023 je minimalna zavarovalna osnova za zaposlene najmanj 
60% povprečne plače. Od 1. 3. 2022 je to najmanj 1.181,75 € in velja 
za izplačila do 28. 2. 2023. 

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: 7,96 € na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu 

Prevoz na delo: strošek javnega prevoza oz. 0,21 € za vsak dopolnjen km, 
če javnega prevoza ni

Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila:  
0,43 € 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. 2023 – 31. 12. 2023 
je 1.203,36 € (Ur. list RS, št. 4/23). 

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



fe
br

ua
r 

20
23

Krpanov glas

15

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. 2023 mesečno 
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 6,07 € oz. 0,30 % od pov-
prečne plače oktober 2022 (0,30 % od 2.024,03 €). 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 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za leto 2023 so prispevki najmanj 90 % od 
povprečne plače. (1.969,90 €; 90 % je 1.772,63 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2023 dalje boste 
uporabljali povprečno plačo za 2022, ki še ni znana.

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 2023 uporabite povprečno pla-
čo 2021 oz. 1.969,59 €, od tega 60 % znaša 1.181,75 €, za februar 2023 in naprej pa boste upora-
bili povprečno plačo 2022, ki še ni znana.

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 – JANUAR 2023

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) – JANUAR 2023

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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Sprememba ZDoh in normiranci
Še pred iztekom leta je stopila v veljavo novela Zakona 
o dohodnini, ki ga je pripravila Golobova vlada in spre-
minja »Janšev« zakon o dohodnini, na način, da prinaša 
višje obdavčitve. 

Več gospodarskih, delodajalskih, poslovnih in kmetijskih 
združenj je pozvalo poslanske skupine za vložitev pobude 
za presojo ustavnosti zakona o dohodnini, ki ga je pripravila 
vlada. Opozicijski poslanski skupini NSi in SDS sta dejansko 
vložili vlogo za ustavno presojo. Kakšen bo izid ustavne 
presoje, glede na zadnje »bombončke«, ki jih je v sodni-
ške vrste »kar tako« namenila vlada, ni dvomiti. Po spletu 
je zaokrožila peticija ZA NIŽJE DAVKE. Pobudniki peticije in 
zdravo razumniki menijo, da višanje davkov, uvajanje urav-
nilovke, višanje minimalne plače, višanje plač v javnem sek-
torju itd. ne prinašajo nič dobrega. Dvig cen, zadolževanje 
in revščino. V javnosti se vse bolj pogosto citira stavek, ki ga 
je izrekla nekdanja konservativna predsednica vlade Zdru-
ženega kraljestva Margaret Thatcher, in sicer, da je težava 
socializma ta, da sčasoma ostaneš brez denarja drugih.

Kaj se z novelo zakona spreminja na področju normirancev 

Od leta 2023 se znižujejo priznani normirani dohodki re-
dnim s.p. (ob pogoju: zaposlena ali samozaposlena vsaj ena 
oseba 9 mesecev neprekinjeno) iz 80 % na 40 %, za promet 
nad 50.000 EUR.

Če znašajo prihodki iz dejavno-
sti za leto, za katero se ugotavlja 
davčna osnova, v EUR

% prihodkov

nad do
 50.000,00 80 %   

50.000,00 100.000,00 40 % nad 50.000,00
100.000,00  0 % nad 100.000,00

To pomeni, da bodo več davka glede na predhodno uredi-
tev plačevali tisti, katerih prihodki iz dejavnosti presegajo 
50.000,00 EUR. Pomeni tudi, da je promet do 50.000 obdav-
čen s 4%, med 50.000 in 100.000 EUR z 12%; nad 100.000,00 
EUR pa je promet obdavčen z 20%.

Zavezanci, ki pogoja neprekinjenega devetmesečnega za-
varovanja za polni delovni, to je oseba v delovnem razmer-
ju, ali zavarovalni čas, npr. nosilec dejavnosti, ne izpolnjuje-
jo - v to skupino sodi tudi večina t.i. popoldanskih s.p., pa 
bodo davek izračunali po lestvici:

Če znašajo prihodki iz dejavno-
sti za leto, za katero se ugotavlja 
davčna osnova, v EUR

% prihodkov

nad do
 12.500,00 80 %   

12.500,00 50.000,00 40 % nad 12.500,00
50.000,00  0 % nad 50.000,00

Višjo obdavčitev torej novela prinaša tudi za popoldanske 
s.p., saj se jim bodo priznavali normirani odhodki v višini 
80% samo do višine 12.500 prihodka, nad tem zneskom pa 
bodo priznani odhodki samo do višine 40%. Kar pomeni, 
da je promet do 12.500 obdavčen po preračunani stopnji 
4%, med 12.500 in 50.000 obdavčen po preračunani stopnji 
12%, promet nad 50.000,00 pa z 20%. 

Pred spremembo zakona se je štelo, da je s.p. redni z vidi-
ka normiranstva, če je bil zavarovan iz naslova s.p. ali imel 
zaposleno osebo neprekinjeno 5 mesecev, po novem torej 
9 mesecev! Povečanje dobe redne zaposlitve ali zavaro-
vanja iz naslova s.p. seveda odpira vprašanje glede višine 
obdavčitve rednih s.p., ki s svojo dejavnostjo začnejo po 
1.4. v letu, in tako niso vključeni v zavarovanje zahtevanih 
9 mesecev. Po določilih spremenjenega zakona se tretirajo 
z vidika obdavčitve kot »popoldanci« in so obdavčeni po 
lestvici, ki velja za »popoldance«. 

Spremenjen način obdavčitve je okrnil tudi pravice podje-
tnikom iz naslova starševskega varstva, saj so po starem za-
konu lahko uveljavljali pravico do starševskega varstva dalj-
ši čas v letu, 7 mesecev, zdaj max.3, v nasprotnem primeru 
štejejo za »popoldance«. Podjetniki, ki uveljavljajo pravico 
iz starševskega varstva si morajo torej preračunati doprinos 
koriščenja plačila polovičnih prispevkov in višine davka, ki 
ga morajo glede na pričakovani promet in »popoldansko« 
obdavčitev plačati. In v nadaljevanju še učinek zakona na 
višino davka pavšalistov. 

PRIMER: REDNI S.P. 

PROMET 
2022

REDNI S.P 100.000 DAVEK 4.000,00 EUR

PROMET 
2023

REDNI S.P 100.000 DAVEK 8.000,00 EUR  
(po spremembi)  
100% več

PRIMER: POPOLDANSKI S.P.

PROMET 
2022

POPOLDANSKI 
S.P

50.000 DAVEK 2.000,00 EUR

PROMET 
2023

POPOLDANSKI 
S.P

50.000 DAVEK 5.000,00 EUR  
(po spremembi)  
150% več

Silva Šivec, OOZ Cerknica
Tomaž Stojanović, OOZ Ilirska Bistrica

REPUBLIKA SLOVENIJA

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,  
Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.

SAZOR
Urad za intelektualno lastnino je izdal pojasnilo glede spo-
razuma o fotokopiranju avtorskih del. Postavil se je na sta-
lišče, da obveznost plačila nadomestil, ki jih določa Skupni 
sporazum nastane le in zgolj v primeru, ko podjetje dejan-
sko uporablja avtorska dela, pri čemer posedovanje mul-
tifunkcijske naprave brez hkratne uporabe avtorskega dela 
podjetja ne zavezuje k plačilu. Vendar je to samo mnenje.


