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Cerknica Postojna VrhnikaLogatec
Sprejeta poročila 2020  

in programi 2021
Izobraževanje  
prevoznikov

Štiri desetletja  
čistilnice Grže

Nadaljujejo obrtniško  
tradicijo

Krpanov glas
Glasilo območnih obrtno-podjetniških zbornic Poštnina plačana 
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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: Pred 30 leti je bila sprejeta temeljna ustavna listina, 

ki je potrdila odločenost prebivalcev živeti v samo-
stojni državi Sloveniji. 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
Trideset let
Trideset let samostojne države. Ponos, ra-
dost in veselje. Pa tudi odgovornost zase, 
za svoje delo in ravnanje. Slehernega 
med nami.

Kaj letos obeležujemo? Tridesetletni-
co sprejema temeljne ustavne listine in 
ustave RS. Temeljna ustavna listina o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije, ki so jo vsi trije zbori skupšči-
ne Republike Slovenije sprejeli 25. junija 
1991, vsebuje vsega 5 vsebinskih točk. 
Preambula govori, da ustavna listina iz-
haja iz volje slovenskega naroda in prebi-
valcev Slovenije, izražene na plebiscitu o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije dne 23. decembra 1990, in na-
vaja dejstva za osamosvojitev ter zaveze, 
ki se jih država obvezuje spolnjevati. Dne 
23. decembra 1991, leto dni po plebisci-
tu, je bila sprejeta tudi ustava Republike 
Slovenije. Po sprejemu temeljne ustavne 
listine je počilo. Vojna je bila sicer kratka, 
a bila je vojna, s človeškimi in gmotnimi 
žrtvami. Za komaj nastalo državo je bila 
kruta. Uveljavljanje samostojne države je 
prineslo mnoge spremembe; nemalo po-
sameznikom in podjetjem tudi finančni 
kolaps, ljudem osebne stiske … A dihali 
smo z drugačnimi pljuči, veselili smo se 
osamosvojitve, čeprav nas je jugoslo-
vanska armada zapustila šele oktobra. Po 
sprejemu ustave pa so se zgostila priza-
devanja za mednarodno priznanje naše 
nove države. Hrvaška, baltske države, 
Sveti sedež so bile prve v vrsti.

Trideset let. Tudi za državo je to že doba, 
ki kaže, iz kakšnega testa je zgnetena. Brez 
dvoma lahko zapišemo, da smo dosegli 
veliko dobrega, tudi vrhunskega, prese-
žnega. Spremenil se je gospodarski, druž-
beni in politični sistem. Pričakovali smo 
morda tudi kaj drugega: učinkovitejšo 
državo, manj birokracije, več strpnosti, to-
lerantnosti. A se bo tudi to še uneslo. Vsak 
pri sebi poiščimo, kaj lahko sami pripomo-
remo k skupnemu dobru. Ni vrag, da ne bi 
zmogli! Da se nam vendarle – po Cankarje-
vo – zasvetijo nebesa pod Triglavom. 

Urednik

Povrnitev dela stroškov
Ministrstvo za infrastrukturo RS je na spletni strani objavilo vloge za povrnitev 
dela stroškov za izvajalce občasnih prevozov potnikov z avtobusi in kom-
biniranimi vozili.

Izpolnjene in podpisane vloge lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infra-
strukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si.

Rok za oddajo vlog: 5. julij 2021.

Ujemite vlak za MOS
Zadnjega junija, 30. 6., se izteče rok za oddajo prijave sodelovanja na leto-
šnjem MOS, ki bo potekal v živo, od 15. do 19. 9. 2021, na Celjskem sejmišču. 

MOS je osrednja poslovno-sejemska prireditev, razdeljena na 5 področij: MOS 
Dom, MOS Tehnika, MOS Turizem, MOS B2B in MOS Plus. 

Letošnja država partnerica bo Madžarska, kar dodatno olajša vzpostavitev 
gospodarskih vezi med državama. 

Za dodatna vprašanja in informacije pokličite Edino Zejnić na OZS.

Ulica obrti na MOS
Od 15. do 19. septembra 2021 bo na 53. Mednarodnem sejmu obrti in pod-
jetnosti, ponovno postavljena Ulica obrti, kjer bo promoviranih predvidoma  
12 zanimivih poklicev.

Območne zbornice so o tem obvestile osnovne šole, delujoče na njihovem 
območju. Za učence in njihove spremljevalce bo OZS tudi letos zagotovila 
brezplačne vstopnice. 

Sprememba pokojninske osnove
S 1. 7. 2021 se je spremenila najnižja pokojninska osnova za zaposlene, ki je 
sedaj enaka minimalni plači – 1.024,24 € (po PKP 8).

Maske v notranjih prostorih
OZS je gostince že obvestila, mi pa stranke obveščamo zdaj, da morajo zapo-
sleni in gostje v notranjosti gostinskega obrata skladno z odlokom, ki velja od 

21. junija, nositi maske (zunaj pa ne)! 

Pri kozmetikih
Na predlog sekcije kozmetikov vizir-
ji in zaščitna očala niso več obvezni! 
Ostajajo zgolj kot priporočilo.

Kam na dopust?
Če se še niste odločili kje boste preži-
veli dopust, lahko poiščete primerno 
destinacijo tudi med ponudniki na 
spletni strani OZS: https://www.ozs.
si/o-zbornici/pocitniske-kapacitete

Kazalo 
Stiki  .................................................... 2
Aktualno  ......................................... 3
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 OOZ Logatec  ......................... 6
 OOZ Postojna  ....................... 8
 OOZ Vrhnika  .......................  10
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KODA 95
V soboto, 19. junija je potekalo redno usposabljanje vozni-
kov po programu za leto 2021. 

Predavatelja Rajko Palčar 
in Ervin Tomšič, ki ste ga 
nekateri vozniki prepoznali 
kot inšpektorja izpred nekaj 
let, sta podala znanje s po-
dročij transportnih sredstev, 
racionalne vožnje ter prevo-
za potnikov in tehnologije 
prevozov. Izobraževanje 
smo doslej izvajali v zim-
skem času, tokrat pa zaradi 
covid situacije to ni bilo mo-
goče. Ker večini voznikov 
koda 95 poteče v začetku 
meseca septembra, smo z 
izvedbo pohiteli.

Izobraževanje smo v skladu 
z ukrepi Vlade RS in priporo-
čili NJZ izvedli na dveh lokacijah, kjer se je izobraževanja 
lahko udeležilo le 100 voznikov. Za vse, ki se zaradi omejitev 
števila udeležencev tokratnega usposabljanja niste mogli 
udeležiti, bomo organizirali dodatni termin v Cerknici ali 
kateri od sosednjih zbornic, odvisno od »covid« situacije.

Udeležence sobotnega usposabljanja smo povprašali, kako 
je covid posegel v delo prevoznikov:

Darko Šoštarič, ZTS d.o.o.: 

»Prevozništvo je naša postranska 
dejavnost. Primarno smo družin-
ska firma, ki se ukvarja z gradbe-
ništvom. Med epidemijo smo ves 
čas na terenu, seveda, v skladu 
z navodili in priporočili. Enkrat 
samkrat nas je obiskala inšpek-
cija. Ker smo vsi zaposleni iz iste 
družine, niso »težili« glede dela v 
času corone in so slednje sprejeli 
z veliko mero razumevanja. Sami pa smo se dejansko trudili in 
skrbeli za svojo varnost in varnost drugih.«

Gregor Petkovšek s.p.

»S prevozniško dejavnostjo se je 
ukvarjal že oče. Pravzaprav sva 
si v letu 2005 dejavnost preda-
la. Občasno še vedno vskoči kot 
šofer. Vozim za veliko slovensko 
trgovsko podjetje, kjer je prevoz 
definiran in določen za daljši čas 
vnaprej in tako ni težav, s kateri-

mi se običajno manj ali več srečujejo drugi prevozniki. Moram 
reči, da smo v prvih mesecih corone delali celo več kot običaj-
no in tudi pozneje nismo imeli upada prometa.«

 

Rudi Zakrajšek s.p.

»Preden sem šel na svoje, sem 
bil zaposlen kot voznik. Zdaj že 
osmo leto opravljam prevoze kot 
samostojni podjetnik. Pretežno 
prevažam gradbeni material za 
domače izvajalce in naročnike. V 
preteklem letu sem opravil manj 
prevozov kot leto poprej, corona 
je naredila svoje. V življenju in v 
poslu je kup težav, s katerimi se 
srečujemo, a se je treba z njimi spoprijeti in iti naprej. Tako je 
tudi s corono. Mislim, da se že vračamo v ustaljen način dela. «

 

Slavko Dujmenović s.p.

»Vozim doma in zunaj, največ 
v Italijo. Doma me ni dan, dva, 
tri,… To je življenje prevoznika. 
Cesta in kolesa. Se pa doma od-
počijejo. (Mežik ). Kaj naj rečem? 
Nekaj začetne zmede in tudi 
zmanjšanja naročil je seveda bilo 
lani v marcu, saj se ni vedelo, kaj 
bo? Zmeda. Mislim, da se situaci-
ja umirja. Upajmo, da tako osta-
ne. Vedeli pa bomo, ko bo mimo. In, ko bo mimo jesen. In zima. 
In tako naprej … Prevoznik sem od leta 1987. Imam izračun za 
penzijo. Čez dva meseca. Najbrž pa bom kar nadaljeval.« 

 

Veselin Cvijić s.p. 

»Prevoznik sem sedmo leto. Vo-
zim za stalnega naročnika v 
Italijo. Nekaj časa sem imel tudi 
zaposlenega šoferja in večji voz-
ni park. V času corone nisem imel 
upada naročil prevoznih storitev. 
Lahko rečem, da je delo teklo 
nemoteno. Ob samem začetku, 
v marcu ali aprilu lani, so me pri 
preverjanju za covid okužbo v 
Italiji »ujeli« z vročino. K sreči ni bil covid. Vse se je dobro kon-
čalo. Pomoči nisem koristil, smo pa bili s.p., ki smo delali ves 
čas, tako mislim, spregledani.«

Klemen Grže

Z dejavnostjo prevozništva sem pričel v letu 2009. V dejav-
nost je vpeta vsa družina. 

Specializiral sem se za prevoz ladijskih zabojnikov po Sloveniji 
in vsej Evropi. Opravljam tudi druge panoge cestnih prevozov. 

Predavatelj Ervin Tomšič
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Pripravlja  
Silva Šivec

Vsako leto sem povečeval svoj 
vozni park, trenutno imam 22 
redno in pogodbeno zaposle-
nih voznikov.

V času korone krize nisem po-
dal nobene vloge za pomoč dr-
žave. Poslovati je bilo zelo tež-
ko. Podaljšali so se plačilni roki.

 Prilagodili smo se vsem ukre-
pom. Posebna zahvala gre 
vsem mojim zaposlenim. Saj je bilo treba vse blago dostavi-
ti kupcem v pogodbenih rokih, ne glede na oteženo delo in 
čakanje zaradi sprejetih dodatnih ukrepov, tako na mejah, 
kot v lukah in podjetjih. Promet se je malo zmanjšal, vendar 
smo delali normalno.

Po pogovorih med prevozniki, imamo v Sloveniji problem 
prostih parkirišč v času obveznega počitka voznikov. Vsa 
trenutno dovoljena parkirišča ob avtocestah so prekomer-
no zasedena. Zaradi tranzita čez Slovenijo bi morala Slove-
nija v bodoče poskrbeti za dodatna parkirišča na vseh avto-
cestnih izhodih. Vozniki tvegajo svojo varnost in pri iskanju 
prostega parkirnega mesta kršijo tudi dovoljen čas vožnje. 
Sledijo jim globe.

S 1. julijem spremembe DDV 
S 1. julijem 2021 se v DDV sistemu uvajajo poenostavitve, ki 
zadevajo poročanje tujega DDV, obračunanega na storitve, 
opravljene končnim kupcem iz EU, kakor tudi obdavčitev do-
bav blaga za končne kupce iz EU. Pri tem prenehajo veljati 
mejni zneski, nad katerimi se kraj obdavčitve prenese v dr-
žavo kupca, in oprostitev za uvoz blaga v pošiljkah manjših 
vrednosti iz tretjih držav, ki so namenjene končnim kupcem.

Za poročanje o opravljenih storitvah, dobavi blaga v EU in 
uvozu blaga, ki je namenjeno neposredni dobavi kupcem 
v EU, se uvajajo nove posebne ureditve, ki jih bodo lahko 
uporabljali dobavitelji iz EU in tretjih držav. Posebna vloga, 
s pripadajočimi pravicami in obveznostmi, se po novem do-
loča elektronskim vmesnikom, to je zavezancem, ki preko 
lastnih spletnih strani omogočajo prodajo blaga, ki jo opra-
vljajo drugi davčni zavezanci končnim kupcem v EU. 

Predlog sprememb in dopolnitev ZDDV-1 poleg novosti, ki 
zadevajo že omenjene transakcije znotraj EU, uvaja še nekaj 
drugih sprememb, ki se nanašajo na obveznost identifika-
cije tujih davčnih zavezancev in kmetov, na poročanje DDV, 
uporabo oprostitev v javnem interesu, odbitek DDV od ele-
ktričnih vozil itd. 

Vir: OZS

Regres za dopust
Delodajalec je dolžan delavcu do 31. marca tekočega leta 
vročiti Sklep o dopustu. S pravico do dopusta delavec dobi 
pravico do regresa. V praksi se velikokrat srečujemo z vpra-
šanjem, če regres pripada tudi samostojnemu podjetniku. 
Odgovor je NE. 

Za delodajalca je regres dodatno breme, »trinajsta plača«, 
ostanek nekih drugih časov, vendar še uzakonjena pravica 
vsakega zaposlenega. 

Delavcu, ki se zaposli med letom ali delovno razmerje pre-
kine pred iztekom leta, pripada sorazmerni del regresa. Ve-
čina zaposlitev in prezaposlitev se končuje z zadnjim v me-
secu in prične s prvim. Kadar delavec ni zaposlen cel mesec, 
se regres preračuna na dneve.

Če delodajalec izplača regres za celo leto in se delovno raz-
merje prekine sredi leta, je dolžan delavec regres vrniti. Vra-
čilo regresa se običajno obračuna pri izplačilu zadnje plače. 
V praksi se srečujemo tudi s primeri, da se bivši in novi delo-
dajalec dogovorita, da novi delodajalec na osnovi izstavlje-
nega računa prejšnjega delodajalca za že izplačani regres 
bivšemu delodajalcu povrne regres. 

Iz prakse sodeč so delavci, ki so predčasno prekinili pogod-
bo o zaposlitvi, glavni akter inšpekcijskih pregledov bivših 
delodajalcev. 

Zakon o dohodnini v 13. tč. 44. člena določa višino regresa, 
ki ni obdavčena, in sicer v višini 100% povprečne mesečne 
plače zaposlenih v RS. Ta po podatkih Statističnega urada,

Nadaljevanje na str. 13

In memoriam
Odšel je Bogdan Rep-
še, ustanovitelj podjetja 
Grifon d.o.o. Prijeten so-
govornik, tankočuten v 
dojemanju življenja in nje-
govem vrednotenju:

»Celo življenje je trpljenje, 
»matr«. Vmes so žarki sre-
če. Srečni smo, ker iščemo, 
hrepenimo, se ženemo. 
Neke stvari so večne. Krog. 
Krog življenja. V katerem 
si enkrat otrok, mlad, vse 
starejši in na koncu star. In drugačen. Bogatejši, ker si 
nekaj »skozi dal.«

»Toliko čutnega naboja do firme, kot ga imam sam, ne 
bo imel nihče več. To je služenje, »grajzlarija«. Tako pra-
vimo Štajerci. Biti podjetnik ni enako kot hoditi v službo. 
Posebej, če imaš zaposlene.«

Sam bi dejal, če dodam in povzamem besede iz inter-
vjuja izpred nekaj let : »Na kolutu življenja se je navil 
zadnji konec »špage« in sklenil sem življenjski krog.« 
Ne na Štajerskem, kot je upal, ampak v Cerknici, kjer ga 
bomo pogrešali.
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UO se je ob koncu seznanil še z realiziranim nakupom ze-
mljišča, ki obdaja zbornično nepremičnino v Hrušici ter  
s tradicionalnimi razpisi OZS za podelitev priznanj Obrtnik 
leta, Podjetnik leta in Najstarejši obrtnik leta za izjemne do-
sežke na področju obrtništva oziroma podjetništva. Zborni-
ca apelira na člane, da podajo predloge za nominacije loga-
ških podjetnikov in obrtnikov. Rok za prijavo je 31. avgust 
2021.

Ne spreglejte  
občinskega razpisa
Občina Logatec je v zadnji številki Logaških novic objavila 
razpis za 100 % sofinanciranje stroškov mesečnega računa 
komunalnih storitev za tiste s.p., MSP in zadruge (s sede-
žem, podružnico ali poslovno enoto na območju občine 
Logatec), ki jim je bilo z odlokom v času razglašene epi-
demije Covid-19 onemogočeno poslovanje. Razpis je bil 
prvič objavljen julija lani (za obdobje od 12. marca do 31. 
maja 2020). Razpis je enak kot lansko leto, z istimi pogoji, 
drugačno je le obdobje upravičenih stroškov: od 19. okto-
bra 2020 do 31. maja 2021. 

Izkoristite to možnost vsi, ki vam je bilo onemogočeno po-
slovanje v času epidemije. Za pomoč pri pripravi in oddaji 
vloge smo vam na voljo tudi na OOZ Logatec.

Seja upravnega odbora
Zadnji dan maja je zasedal upravni odbor zbornice, ki je 
sprejel letošnji program dela in finančni načrt ter pregledal 
poslovno in finančno poročilo za lansko leto. Letos izjemo-
ma šele sedaj, ker se zaradi omejitev covid-19 prej ni bilo 
mogoče sestati. V razpravo so s strani občine prejeli pre-
dlog novega razpisa Občine Logatec za dodelitev finančnih 
sredstev za blaženje posledic epidemije covid-19 na podro-
čju gospodarstva, ki je bil sprejet na pobudo UO v lanskem 
letu, v prvem valu epidemije, sedaj pa se bo ponovil še za 
čas drugega vala epidemije. Občina bo sofinancirala stro-
ške komunalnih storitev za tiste upravičence, ki jim je bilo 
onemogočeno poslovanje za čas razglašene epidemije, to 
je od 19. 10. 2020 do 31. 5. 2021.

UO se je seznanil z razdelitvijo 200.000 brezplačnih za-
ščitnih mask logaškim podjetjem in podjetnikom za čas 
epidemije. Predsednik Bogdan Oblak je izpostavil, da je 
bilo obdobje epidemije čas posebne preizkušnje. Izrazil je 
poklon vsem za iznajdljivost in vzdržljivost. V letih 2020 in 
2021 se je pokazala sposobnost zbornice, da v kriznih raz-
merah zelo dobro deluje. V turbulentnem in z epidemijo za-
znamovanem zahtevnem letu je delovala proaktivno ter re-
alizirala zastavljeni poslovni in finančni načrt ter še okrepila 
število prostovoljnih članov v zbornici. Člani se zavedajo, da 
s članstvom dobijo več, kot zanj plačajo. 
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Pripravljata  
Dejan Šraml in Anja Žagar

Opomnik: Koda 95 za 2021
Redno usposabljanje voznikov po predpisanem progra-
mu za leto 2021, t. i. »koda 95«, bo v soboto, 3. julija, 
ob 7. uri, letos zaradi novega koronavirusa izjemoma v 
Narodnem domu Logatec (Tržaška c. 44). Več informacij 
in prijavnica na www.ooz-logatec.si. Vnaprejšnja prijava 
je obvezna.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Podjetniška ekskurzija 
v Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo 2021
OOZ Logatec v okviru projekta SPOT svetovanje Osrednje-
slovenska – izmenjava dobrih praks – v prvi polovici sep-
tembra organizira strokovno ekskurzijo za podjetnike, tudi 
potencialne.

Jugovzhodna regija je po površini največja slovenska regija, 
ki povezuje štiri pokrajine – deželo suhe robe, deželo koče-
vskega medveda, deželo cvička in deželo zelenega Jurija. 
Njen razvoj v največji meri omogoča industrija (avtomobil-
ska, farmacevtska in druga lahka industrija). Posavska regija 
na drugi strani pa spada med manjše slovenske regije, kjer 
tempo življenja in razvoj pa narekujejo reke Sava, Krka in 
Sotla. Gre za regiji z izjemnim geostrateškim potencialom, 
saj gre za obmejno in prometno dobro razvito področje. Za-
stopane so vse najpomembnejše industrijske panoge, široka 
paleta papirne, kovinske, tekstilne, lesne in živilske ponudbe. 

Iz teh področij so v svet prodrla številna uspešna in inovativ-
na podjetja. Nekatere od teh navdihujočih lokalnih podjetni-
ških zgodb bomo spoznali na tokratni podjetniški ekskurziji. 
Spoznali bomo izzive in priložnosti poslovanja v obmejnem 
območju ter stebre in prihodnost razvoja podjetništva. Obi-
skali bomo nekaj uspešnih podjetij, priložnost bo tudi spo-
znati tamkajšnjo kulinariko ter vinski turizem. V vinorodni 
deželi Posavje je namreč vinogradništvo trdno zasidrano, na 
temeljih tradicije pa nastajajo nove, inovativne zgodbe.

V primeru, da bodo razmere to dopuščale, se bomo odpra-
vili preko meje v smeri Zagreba, kjer bomo obiskali dve or-
ganizaciji podpornega podjetniškega okolja in uveljavljeno 
podjetje Rimac Automobili, kjer razvijajo ter proizvajajo naj-
naprednejše avtomobilske tehnologije za električno dobo.

Vabilo s podrobnejšim programom bo objavljeno na sple-
tni strani OOZ Logatec. Udeležba je brezplačna. Obvezne 
predhodne prijave na info@ooz-logatec.si.

Aktivnosti v okviru projekta SPOT Svetovanje so sofinancirane s pomočjo 

Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Podjetniški kamp robotike
Želite, da vaši najmlajši v prvih dneh poletnih počitnic združi-
jo prijetno s koristnim? Jih želite na zanimiv in zabaven način 
navdušiti nad naravoslovjem in tehniko? Potem je prava izbira 
kreativno-izobraževalni kamp LEGO robotike!

OOZ Logatec v sodelovanju z Občino Logatec organizira 
podjetniški kamp robotike za najstnike. Robotika je aktu-
alen, priljubljen in učinkovit način za usvajanje naravoslov-
nega načina razmišljanja. Na kampu bodo mladi spoznali 
osnove robotike skozi igro. Pokazali bomo, da so matemati-
ka, logika, fizika in tehnika kreativna področja, na katerih se 
dogaja veliko zanimivega in zabavnega. Poseben poudarek 
bo na spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti.

Slika je simbolična

Vsebina kampa:

• konstruiranje in programiranje modelov LEGO robotov
• uporaba različnih senzorjev
• uporaba matematike, fizike, računalništva in tehnike na 

konkretnih primerih
• soočanje z izzivi realnih problemov
• raziskovanje in kritično razmišljanje
• sodelovanje in timsko delo

Podjetniški kamp bo v ponedeljek, 28. junija, od 14.30 
do 19.00. Udeležba je brezplačna. Prijave na 051 651 538. 

Operacija je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj  

in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.
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Štirideset let dejavnosti
Štiri desetletja opravljanja samostojne dejavnosti so spoštljiv 
jubilej. Zagotovo čas nenehnega iskanja, preverjanja poslov-
nih zamisli, preskušanja in iskanja novih poti, ki vodijo do 

poslovne uspešnosti. O štirih desetletjih podjetja Grže Čiščenje 
Pranje d.o o. se je urednik pogovarjal z ustanoviteljico in seda-
njo prokuristko podjetja Marto ter sedanjo direktorico Natašo 
Grže.

Ga. Marta Grže, vaše pod-
jetje je letos že napolnilo 
40 let delovanja. Kako in s 
čim se je ta zgodba začela?

Leta 1981 se je v Postojni 
zaprla kemična čistilnica. V 
takratnih razmerah in zaradi 
težav z varstvom otrok sem 
dobila idejo, da bi lahko 
ostala doma, tako da smo 
se odločili, da v lastni hiši 
odprem kemično čiščenje in 
pranje perila. 

Ste ves čas poslovali na isti lokaciji? Ste zaposlovali de-
lavce? Širili dejavnost, ji dodajali nove?

Na isti lokaciji smo poslovali 36 let, nakar smo se leta 2017 
preselili, v nove prostore na novi lokaciji, kjer poslujemo na-
prej. Že od samega začetka smo zaposlovali enega do dva 
delavca, vključno s pripravniki ter študenti in dijaki na pra-
ksi. Leta 1989 smo svojo dejavnost razširili še na trgovino s 
tekstilom, na novi lokaciji pa smo odprli še samopostrežno 
pralnico ter apartmaje. Trenutno zaposlujemo tri delavke, 
poslužujemo pa se tudi študentskega dela. Seveda sem pa 
še vedno tudi sama aktivna, kakor so aktivni tudi ostali dru-
žinski člani. 

Izzivi in zahteve čistilniške dejavnosti skozi desetletja 
vašega dela?

Skozi leta se je način čiščenja zelo spreminjal. V naši čistilni-
ci sledimo standardom in ekologiji, radi se udeležujemo se-
minarjev in izmenjujemo izkušnje z drugimi kolegi. V dana-
šnjih časih je postalo čiščenje in pranje prijazno tako nam 
delavcem, kot tudi našim strankam in najbolj pomembno 
- okolju. Poslužujemo se največ mokrega čiščenja in ne več 
kemičnega. 

Ga. Nataša Grže, s čim se podjetje ukvarja dandanašnji? 

Podjetje GRŽE ČIŠČENJE PRANJE d.o.o. se ukvarja s pranjem, 
mokrim čiščenjem, likanjem, manjšimi šiviljskimi popravili, 
nudimo tudi šivanje zaves in hišnega tekstila, trgovino s te-
kstilom in oddajanjem apartmajev. Skratka, imamo veliko 
različnih dejavnosti, tako da nam ni dolgčas.

Kako se prilagajate spremi-
njajočim se zahtevam trga? 

Nenehno sledimo standar-
dom, novim smernicam. 
Uporabljamo okolju prija-
zna sredstva, prisluhnemo 
potrebam in željam naših 
strank. Svojo dejavnost smo 
z leti dopolnjevali, tako da 
imamo danes veliko ponud-
bo za naše stranke. 

Zaposlovanje, iskanje ustreznih delavcev, ponudba de-
lovne sile na trgu? 

Trenutno imamo vsa delovna mesta zapolnjena. Naš kolek-
tiv je dober in skupaj smo pravi tim. 

Marta Grže
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Nataša Grže

Kolektiv Čistilnice Grže
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Kako se vas je dotaknila epidemija Covid-19?

V prvem valu smo svojo dejavnost takoj zaprli. Na pobu-
dno občinske uprave Postojna smo prostovoljno pristopili 
k šivanju zaščitnih mask; sešili smo jih preko pet tisoč. Tako 
nam je tistih 5 tednov hitro minilo. Drugi val je bil pa malo 
težji, saj je bilo vse dlje časa zaprto. Zato nam je bila pomoč 
države še posebno dobrodošla. Omogočila nam je, da smo 
lahko obdržali vse zaposlene. Poslovanje se počasi vrača na 
stare tirnice, razen apartmajev. Ti bodo šele sedaj zaživeli. 

Ocenjujete, da se bo življenje kmalu utirilo na običajne 
tirnice?

Okrevanje bo dolgotrajno, na stare tirnice se verjetno še kar 
nekaj časa ne bomo vrnili. Kot sem že povedala, nam je pa 
res tukaj v veliko pomoč država z ukrepi za ohranitev de-
lovnih mest. 

Je sistem obrtno-podjetniške zbornice preudarno rav-
nal v času omejitvenih stisk?

Tudi zbornica je gotovo pripomogla k temu. Upamo, da se 
bo še naprej borila za nas in nam v stiski priskočila na pomoč. 
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Pripravlja  
Irena Dolgan

Prevozniki znova
Usposabljanja prevoznikov, ki smo ga organizirali v začet-
ku v meseca junija, se je zaradi protikoronskih ukrepov 
lahko udeležilo zgolj petdeset prevoznikov.

Ponovitev bo v nedeljo, 4. julija 2021, ob 8.00 v Krpano-
vem domu v Pivki.

9

Vaše sporočilo bralcem Krpanovega glasa?

Kolektiv Grže bralcem želi, da ostanejo zdravi, močni, obdr-
žijo upanje na boljše čase po tej epidemiji ter nas čim več-
krat obiščejo na naši lokaciji na Tržaški cesti 67 v Postojni. 

Ge. Marta in Nataša, hvala, da ste z bralci KG delili svoje 
izkušnje.

Fotovest

Tako na redko posedenega avditorija med izobraževanji voznikov 
doslej nismo bili vajeni.
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Usposabljanje voznikov na OZS
Vozniki katerim veljavnost kode 95 poteče v letošnjem letu 
(2021) morajo imeti opravljena usposabljanja po programu 
za leto 2021, 2020, 2019, 2018 in 2017. 

Objavljamo termine usposabljanj na OZS:

• Program usposabljanja za leto 2017  
- v petek, 9. 7. 2021, od 15.00 do 21.00

• Program usposabljanja za leto 2019  
- v nedeljo, 18. 7. 2021, od 7.00 do 13.00

• Program usposabljanja za leto 2020  
- v petek, 20. 8. 2021, od 14.00 do 20.00

• Program usposabljanja za leto 2021  
- v nedeljo, 11. 7. 2021, od 7.00 do 13.00 in  
- v nedeljo, 22. 8. 2021, od 7.00 do 13.00

Usposabljanje bo izvedeno ob zadostnem številu prijav.  
O morebitni odpovedi termina usposabljanja boste pravo-
časno obveščeni. Na usposabljanje se lahko prijavite preko 
spletne prijavnice https://www.svetovanje.si/svetovanje/
izobrazevanje/.

Za dodatne informacije in pojasnila: Jana Božič,  
tel. št.: 01 58 30 520, e-naslov: jana.bozic@ozs.si.

Odlog le do konca junija
FURS je 22. 6. objavil, da je odlog plačila oziroma obročne-
ga plačila v skladu z interventnimi ukrepi, mogoč samo še 
do konca junija.

Zavezanci za davek lahko le še do 30. junija 2021 vlagajo 
vloge za odlog plačila oziroma obročno plačilo davčnih ob-
veznosti v skladu z interventno zakonodajo. S potekom tega 
dne prenehata veljati določbi 67. in 68. člena Zakona o inter-
ventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 (ZIUOPDVE), s katerima so bile določene izjeme 
od splošnih pravil Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) o 
odlogu oziroma obročnem plačevanju davčnih obveznosti. 

Na podlagi teh ukrepov so bile na področju odloga plačila in 
obročnega plačila davkov uvedene naslednje rešitve: milejši 
pogoji za odobritev obročnega plačila oziroma odloga pla-
čila za poslovne subjekte, možnost plačilnih ugodnosti tudi 
za akontacije davka in davčnega odtegljaja ter za prispevke 
za socialno varnost, neobračunavanje obresti za čas odloga 
plačila oziroma obročnega plačila. V skladu s temi določbami 
je bilo do 21. 6. 2021 prejetih 14.157 vlog in odobren odlog 
plačila obveznosti v višini 26.938.428 EUR, za 173.254.995 
EUR obveznosti pa je bilo odobreno obročno plačilo.

Ne glede na prenehanje ukrepov po ZIUOPDVE lahko za-
vezanci za davek v primeru težav pri izpolnjevanju davčnih 
obveznosti zaprosijo za odlog plačila oziroma obročno pla-
čilo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku. 

Vir: FURS
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V letu jubilejev, drugič
V tokratni številki KG predstavljamo druge tri »tridesetletnike«. 
Vsi trije so enakega imena, Janez: Rožmanec, Nagode in Popit.

Mizarstvo Janez Rožmanec s.p., Pod Hruševco, Vrhnika. 
Izdelava stavbnega pohištva, predvsem oken.

Mizarstvo Nagode d.o.o., Pod Hruševco, Vrhnika. Izdelava 
notranjih in funkcijskih: požarnih, zvočno izolirnih, dimote-
snih, rentgenskih, ter požarnih vrat in predelnih sten. 

Strojno ključavničarstvo Popit Janez Popit s.p., Loška 
cesta, Log pri Brezovici. Strojno ključavničarstvo in strugar-
stvo: črpalke za odpadne lakirniške vode, hidravlični ovni, 
raznovrstno varilstvo, izdelava inox ograj, klasično in CNC 
struženje do premera 135 cm, delovni odri …

Vsi trije nadaljujete družinsko obrtniško tradicijo. Koli-
ko časa je obrt že pri hiši, kot se reče?

Rožmanec: pri nas se je aprila nateklo že sto let mizarske 
dejavnosti.

Nagode: z mizarstvom je začel moj oče leta 1965.

Popit: moj praded in ded sta bila kovača, oče pa je začel s 
strojnim ključavničarstvom in strugarstvom. Letos bo stole-
tnica dejavnosti.

Dejavnost ste prevzeli v letu slovenske osamosvojitve. 
Kako?

Rožmanec: Oče se je upokojil dan pred razglasitvijo samo-
stojnosti. Dejavnost sem nadaljeval brez prekinitve.

Nagode: Dejavnost sem prevzel 1. julija, po prerani očetovi 
smrti. Star sem bil komaj 24 let, brez poslovnih izkušenj.

Popit: Tudi moj oče se je upokojil, ker se ni več želel spopadati 
z novo nastalimi d.o.o., med katerimi je bilo mnogo neposlov-
nih. Ponudil mi je, da nadaljujem z dejavnostjo. Sprejel sem.

Ste obdržali »proizvodni program«, ste se preusmerili?

Rožmanec: obdržal sem izdelavo stavbnega pohištva, po-
svetil pa predvsem oknom in izdelke prilagajal novim zah-
tevam kupcev.

Nagode: oče je izdeloval vse, kar je bilo mizarskega, od 
opaža do stopnic, ograj in ostalega pohištva. Okna in vrata 
je delal za večje objekte po celi Jugoslaviji kot podizvajalec 
Lesnine, Lika Vrhnika. Sam sem se specializiral za notranja 
funkcijska vrata. 

Popit: ukvarjam se s podobnim programom, s kakršnim se 
je uveljavil moj oče. 

Kakšne spremembe ste doživljali med svojim tridese-
tletnim poslovanjem?

Rožmanec: uveljavili so se evropski standardi. Izdelki mora-
jo biti testirani, napredovala je tehnologija. Prilagoditi smo 
se morali zahtevam strank po izgotovljenem izdelku in se 
lotiti steklenja, površinske obdelave, demontaže, montaže. 

Nagode: ogromno smo vlagali v različna testiranja vrat. Pri 
nekaterih smo bili celo med prvimi v državi. Veliko težavo 

predstavljajo standardi SIST EN, ki jih na področju stavbne-
ga pohištva v slovenskem jeziku skorajda ni, kot proizvaja-
lec pa za skladnost z njimi odgovarjaš. A tolmačenja so zelo 
različna, kdaj pa kdaj celo kontradiktorna.

Popit: če nisi šel v korak z razvojem tehnologije, nisi mogel 
zadovoljiti vse bolj zahtevnih strank. V tem času se je poka-
zalo tudi usihanje zanimanja mladih za poklicno izobraže-
vanje. Če so bili za delo zainteresirani, so po izučitvi kmalu 
odšli na svoje, če pa ne, so se poslovili še prej.

Značilnosti današnjih potrošnikov?

Rožmanec: zvečine so zelo dobro informirani, seznanjeni 
tudi s tehničnimi podatki. Med njimi so tudi taki, ki bi nas 
radi učili, kako se kakšna stvar naredi: podatke res poznajo, 
razumejo pa jih zelo različno. Pretežno pa jih zanima pred-
vsem cena in čas dobave.

Nagode: največ delamo za javne ustanove, kot so šole, vrt-
ci, zahtevnejši objekti s poudarkom na zvočni izolativnosti 
in požarni zaščiti. Pri izvedbi pretežno sodelujemo z arhi-
tekti in gradbenimi podjetji, s končnim potrošnikom vtem 
pogledu skorajda nimamo stikov. 

Popit: včasih je dana beseda nekaj veljala, danes je to bolj 
izjema kot pravilo. Z naročniki je treba biti previden.

Kako pa je z delavci?

Rožmanec: ustreznih delavcev za zaposlitev je praktično 
že zmanjkalo. Za poklicno izobraževanje je malo zanima-
nja. Pripravljen bi bil zaposliti tudi zainteresiranega delavca 
druge stroke in ga priučiti za mizarsko delo, a ga ne najdem.

Nagode: smo družinsko podjetje. Poleg domačih je trenu-
tno zaposlen še en delavec. Izučevali smo več učencev le-
sarjev. Le eden izmed njih je bil za delo zares zainteresiran. 
Ponudili smo mu kadrovsko štipendijo, vendar je bil zado-
voljen s štipendijo za deficitarne poklice.

Popit: delavca iščem, a ustreznega ne najdem. Zaradi tega 
sem moral investirati v zahtevnejše, zmogljivejše stroje

Vaše sporočilo bralcem?

Rožmanec: če delaš z veseljem, vztrajaš imaš energijo in če 
spoštuješ svoje delo, bo obrodilo sadove.

Nagode: do tridesetletne zgodbe prideš z vztrajnostjo, spo-
štovanjem do sebe in drugih, predvsem s poštenimi med-

Trije Janezi; z leve Nagode, Rožmanec, Popit
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Pripravlja   
Adela Cankar

Koda 95 in varstvo pri delu
Na straneh OOZ Cerknica, Postojna in Logatec ne spreglej-
te terminov usposabljanja za KODO 95 za tekoče leto, ki 
jih organizirajo te zbornice.
Varstvo pri delu – ponovno jeseni.

Testiranje na COVID-19
V sodelovanju z ZD Vrhnika je ob četrtkih v prostorih OOZ 
Vrhnika potekalo hitro testiranje na COVID-19 zaposlenih 
v gospodarskih subjektih. Osebje ZD Vrhnika je svoje delo 
opravljalo profesionalno in hitro, kot se le da, izvid testa je 
vsak udeleženec prejel z sms sporočilom na telefon.

Prvič, 12. marca, ko se je testiranje začelo, je bilo testiranih 
80 oseb; 17. junija pa 230. Skupaj testiranih več kot 2800 
s.p. in zaposlenih v gospodarstvu.

S testiranjem bomo nadaljevali, dokler bo pri naših članih 
in zaposlenih potreba po njem. oz. bo odlok predpisoval 
obveznost testa za opravljanje dela. Prijavite se na mail 
adela.cankar@ozs.si.

Najava razpisa za subvencije 
Gospodarske subjekte z območja Občine Borovnica ob-
veščamo, da bo v drugi polovici julija 2021 na spletnih 
straneh Občine Borovnica in OOZ Vrhnika ter v glasilu Naš 
časopis objavljen javni poziv za oddajo vlog za podporo v 
razvoju obrti in podjetništva. Predvidevajo se subvencije 
za naslednje ukrepe:

• subvencija obrestne mere za spodbujanje investicij; 
• pomoč pri usposabljanju zaposlenih in samostojnih 

podjetnikov; 
• odpiranje novih zaposlitev. 

Vloge bo mogoče vložiti med 16. 8. In 17. 9. 2021, sredstva 
bodo upravičencem izplačana do 30. 11. 2021.

Obvestilo o zaprtju
Od 24. junija do vključno 2. julija bo pisarna OOZ Vrhnika 
zaprta zaradi letnega dopusta strokovne delavke. Za za-
deve na točki VEM se lahko obrnete na: 

OOZ Logatec, Tržaška cesta 11, Logatec – 01 750 90 80, 
051 417 778, OOZ Postojna, Jenkova 1, Postojna – 05 726 
17 20, OZS, Celovška 71, Ljubljana – 01 58 30 500, AJPES, 
Cesta v Kleče 12, Ljubljana – 01 583 33 00

Svetujemo, da na izbrane točke obvezno vnaprej pokličete, 
preverite uradne ure in se po potrebi naročite na storitev.
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sebojnimi odnosi. Zadovoljstvo strank je vsekakor najvišje 
merilo in potrditev, da delaš dobro. 

Popit: Ni vse lepo, kot je na koncu morda videti. Delovnik se 
konča, ko je delo opravljeno, ne ko ura pokaže konec delov-
nega dne. Če živiš za svoj posel, boš zadovoljen in boš od 
tega tudi nekaj imel.

Še veliko poslovnega veselja in uspehov vam želim.

Sprejeti poročili in programa 
Zaradi z vladnimi odloki odrejenih omejitev glede organizi-
ranja srečanj, poslovanja, dela…, ki so posledica COVID-19, 
se je skupščina zbornice sestala šele v začetki junija 2021. 
Člani so na predlog upravnega odbora na isti seji obravna-
vali poročilo o delu in finančno poročilo zbornice za leto 
2020 ter plan dela in finančni plan zbornice za leto 2021. 

Iz obeh poročil za leto 2020 je razvidno, da je epidemija 
močno vplivala na delo zbornice. Izobraževalnih dogodkov 
na zbornici skorajda ni bilo (razen napotovanj na spletne 
delavnice, seminarje…), odpovedani so bili spomladanski in 
jesenski izlet, decembrske prireditve. Tik pred lock-downom 
smo konec februarja izpeljali smučarski izlet v Bad. Ves čas 
trajanja epidemije je bila zbornica za stranke sicer zaprta, 
delo je teklo preko maila, spleta, telefona. Več časa je bilo na-
menjenega informiranju, saj so se pogoji dela za posamezne 
dejavnosti hitro spreminjali, člane pa je bilo potrebno o tem 
pravočasno obveščati. Izpeljano je bilo subvencioniranje po 
občinskih razpisih v Borovnici in na Vrhniki.

Za leto 2021 je plan dela še vedno podrejen COVID-19 in 
epidemiji in bo temu primerno tudi izvajan. Organizirali 
bomo izobraževanja, decembrsko prireditev za otroke, za 
člane pa jesensko druženje, če bo dovoljeno. 

Pomoč po požaru
Nesreča nikoli ne počiva. Zadnji majski dan je zagorelo pri 
podjetju Štirn d.o.o. na Idrijski cesti, v skladiščnem prostoru 
vsem dobro poznane trgovine z gradbenim materialom. Pri 
uspešnem gašenju so sodelovali gasilci več PGD, obvarovali 
so tudi gradbene stroje. 

Škoda na objektu je velika. OOZ Vrhnika je organizirala ak-
cijo za finančno pomoč podjetju. Pri ustanovi za humanitar-
no pomoč obrtnikom, ki deluje pri OZS, so odprli poseben 
račun za namen zbiranja finančnih sredstev za pomoč pod-
jetju Štirn d.o.o.

Če želite pomagati, lahko finančna sredstva nakažete na ra-
čun: Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, Celovška 
71, 1000 Ljubljana, TRR pri NLB št.: SI56 0201 3025 7684 878 
BIC banke: LJBASI2X, Namen: Požar Štirn na Vrhniki, Koda 
namena: CHAR, Sklic: 00 10-1055

Vsa zbrana sredstva za podjetje Štirn d.o.o. bo podjetje pre-
jelo v celoti. Hvala za vaš prispevek za sanacijo objekta.
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Vpis e-naslova v PRS
Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih 
družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 
18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis 
ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se 
vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa 
morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega 
leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022.
Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo 
ali je le-ta ustrezen, in ga po potrebi spremenijo.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da 
ne želijo njegove javne objave, morajo sporočiti, da dovo-
lijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma 
morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno 
objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen 
vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova 
v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu 
Zakona o gospodarskih družbah.

Vpis lahko uredite na svoji matični zbornici – SPOT registracija 

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova 
v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu 
Zakona o gospodarskih družbah: 15.000 do 45.000 € veli-
ka družba, 10.000 do 30.000 € srednja družba, od 2.500 do 
15.000 € majhna družba, od 1.000 do 6.000 € mikro družba.

Silva Šivec, Adela Cankar

Sprememba Zakona o prevozih 
Dne 26. 6. 2021 začne veljati spremenjeni Zakon o prevozih 
v cestnem prometu. 

Spremembe bodo vplivale tudi na pogoje za pridobitev 
licence za izvajanje prevozov potnikov in avtotaksi prevo-
zov z vozili, ki imajo poleg voznikovega sedeža najmanj 8 
sedežev.

Vlagateljem ne bo več potrebno izpolnjevati pogoja finanč-
ne sposobnosti in pogoja upravljavca prevozov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih 
v cestnem prometu je dosegljiv na povezavi https://www.
uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1998/
zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-prevozih-
-v-cestnem-prometu-zpcp-2h

Nove vloge in obrazci z novimi pogoji bodo objavljeni na 
spletni strani OZS dne 28. 6. 2026.

Božena Germelj Drstvenšek

Vladni zakonski predlogi
Vlada je na seji dne 17. 6. 2021 dodatno sprostila nekatere 
ukrepe iz odlokov, povezanih z epidemijo COVID-19. Spre-
jela je tudi predloge zakonov o interventnih ukrepih za 

pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epi-
demije COVID-19, o dolgotrajni oskrbi, o nujnih ukrepih na 
področju zdravstva in o zagotavljanju sredstev za investici-
je v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 ter gradbe-
nega zakona in zakona o urejanju prostora.

Vlada je odločila, da se delovanje klicnega centra kljub 
zaključku epidemije zaradi velikega povpraševanja po infor-
macijah, povezanih z ukrepi za zajezitev širjenja SARS-CoV-2, 
podaljša še do vključno 30. junija. Po tem datumu bodo 
zagotavljanje informacij v okviru svojih pristojnosti ponovno 
prevzela pristojna ministrstva in drugi organi državne uprave 
prek svojih klicnih centrov ali telefonskih številk.

Sprejela je predlog Zakona o interventnih ukrepih za 
pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic 
epidemije covid-19 v vrednosti 243,5 milijonov evrov. 
Interventni zakon je primarno usmerjen na področje turiz-
ma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture, kjer 
zagotavlja državno pomoč v obliki financiranja regresa za 
letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega, povračila 
stroškov industriji srečanj ter denarnega povračila v višini 
25 % upravičenih stroškov filmski in avdiovizualni industriji. 

Uvedeni so tudi novi boni, v vrednosti 192,2 milijona evrov, 
namenjeni izboljšanju gospodarskega položaja na področju 
potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih 
bodo vsi državljani in sicer odrasli v višini 100 evrov, mlado-
letne osebe pa v višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi 
pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih 
državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih na-
mestitev in pri tistih, ki so svoja vrata odprla v letošnjem letu.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je prav tako 
potrdila vlada, bo osebam, ki ne zmorejo več samostojno 
poskrbeti zase, ob njihovem aktivnem sodelovanju, omo-
gočilo kakovostno in varno življenje. Trenutno so v Sloveniji 
pravice, ki se vežejo na področje domske oskrbe razdroblje-
no urejene v številnih predpisih, zato je ureditev nepregle-
dna in administrativno obremenjujoča.

Zaradi potrebe po obvladovanju nalezljive bolezni COVID-19, 
je vlada sprejela predlog novega Zakona o nujnih ukrepih 
na področju zdravstva z ukrepi, ki bodo omilili posledice in 
vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva in 
delovnopravnem področju. Z njim bo delo v zdravstvu bolj 
učinkovito, povečala pa se bo tudi dostopnost do zdravstve-
nih storitev in varnost pri uporabi medicinskih pripomočkov.

Temeljni cilj predloga Zakona o zagotavljanju sredstev 
za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 
2031 je zagotavljanje finančnih sredstev v načrtovanem 
obsegu 1.943 milijona evrov.

Spremembe na področju prostorskega načrtovanja, ukre-
pov zemljiške politike ter zagotavljanja finančnih sredstev 
zemljiške politike prinaša predlog Zakona o urejanju pro-
stora (ZUreP-3). Ključne spremembe, ki jih prinaša nov 
zakon o urejanju prostora bodo na področju prostorskega 
načrtovanja, ukrepov zemljiške politike ter zagotavljanja fi-
nančnih sredstev zemljiške politike, in sicer vse z namenom 
učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih 
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aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejšega vode-
nja zemljiške politike kot ključnih elementov za doseganja 
trajnostnega prostorskega razvoja.

Vlada je določila tudi besedilo predloga Gradbenega zako-
na (GZ-1), ki uresničuje cilje administrativne razbremenitve 
in pospešitve trajnostnega gospodarskega razvoja na način 
uveljavljanja učinkovitega in kvalitetnega izvajanja postop-
kov ter prilagoditve časovnih okvirjev z vpeljavo elementov 
digitalizacije. S prenovo se nadgrajuje dosedanje uveljavljene 
postopke. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti in napak 
se popravlja in dopolnjuje obstoječe normativne rešitve, tako 
da bo mogoče hitrejše in učinkovitejše izvajanje postopkov 
v zvezi z gradnjo pri enakem zagotavljanju varovanja javnih 
interesov ter pravne varnosti vseh udeležencev pri graditvi. 
Zakon prinaša možnost pridobitve gradbenega dovoljena po 
skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni.

Vir: OZS

Nadaljevanje s str. 5: Regres za letni dopust
objavljenih 15. 6. 2021, znaša 1.994,67 eur. Najnižje znesek 
regresa je določen z višino minimalne plače 1.024,24 eur. Ob 
tem je potrebno spomniti, da morajo delodajalci pri izplačilu 
upoštevati določila kolektivnih pogodb. Iz pravnega mnenja 
svetovalke Nine Scortegagna Kavčnik, objavljenega v Pravni 
praksi, št. 35-36 2020 na str. 28 je razvidno, da se delodajalec 
lahko odloči za različne višine izplačila regresa, saj niti Zakon 
o delovnih razmerjih, niti kolektivne pogodbe tega ne ome-
jujejo. V tem primeru mora delodajalec izdelati merila in kri-
terije na osnovi katerih bo temeljil regres, saj morajo biti, tako 
je zapisala, merljivi, objektivni in delavcev ne diskriminirajo. 
Dodaja, da je morebiti enako kot v Javnem sektorju smisel-
no uporabiti kriterij višje in nižje plače. Delavci z višjo plačo 
dobijo nižji regres, delavci z nižjo višjega. Ali, morebiti, tudi 
kriterij pripadajočih dni dopusta. Ne glede na izračun je de-
lodajalec dolžan v skladu s 131. členom ZDR izplačati delavcu 
regres do 1. julija, v drugi alineji člena pa zakon navaja, da se 
s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko v primeru 
nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, 
vendar najkasneje 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Pri zaposlitvah po 1. juliju delodajalec običajno izplača re-
gres skupaj s prvo plačo oz. v skladu z dogovorom oz. še 
bolje, da se za izplačilo regresa dogovorita v pogodbi o za-
poslitvi. Zakon o delovnih razmerjih zaposlitve po 1. 7. v po-
vezavi z rokom izplačila regresa ne obravnava posebej. Po 
pravnih navedbah je izplačilo lahko opravljeno tudi zadnji 
dan leta. (Pravna praksa, št. 18, 2017, str. 23). 

Pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom oz. krajšim delov-
nim časom z neenakomerno razporeditvijo je potreben 
preračun po kriteriju sorazmernosti. 

Vlada je 17. 6. sprejela predlog Zakona o interventnih ukre-
pih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic 
epidemije covid-19, v okviru katerega se zagotavlja držav-
na pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v 
višini 1.024 evrov na zaposlenega v turizma in gostinstvu, 
industriji srečanj, športa in kulture.

Nov posvetovalni odbor FURS 
V. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs) Ivan 
Simič je z namenom zmanjšanja tveganj napačnih ravnanj 
ali odločitev pri delu Fursa ustanovil novo strokovno posve-
tovalno skupino. Ta bo finančni upravi v pomoč pri sistem-
skih in procesnih vprašanjih v okviru njenih nalog in pristoj-
nosti, so zapisali v sporočilu za javnost.

Člani posvetovalnega odbora za sistemska in procesna 
vprašanja sta profesorja upravnega prava in nekdanja 
ustavna sodnika Anton Jerovšek in Janez Čebulj, docent za 
področje računovodstva in revizije ljubljanske ekonomske 
fakultete in direktor Slovenskega inštituta za revizijo Marjan 
Odar, davčna svetovalka in nekdanja direktorica direktora-
ta za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov 
Tamara Prezelj ter davčna svetovalka in sodna izvedenka za 
področje davkov Barbara Guzina.

»Izražena je bila obojestranska potreba po medsebojnem 
sodelovanju med Finančno upravo RS in obema zbornica-
ma, predvsem v smeri zakonitega plačevanja davčnih ob-
veznosti, spoštovanja davčnih predpisov in pravic davčnih 
zavezancev v davčnih postopkih.« 

Povzeto po STA

Domovini s srcem
Po dolgem letu dni omejenih danosti zaradi epidemije, se 
je obrtniški zbor »Notranjska« znova oglasil na velikem ze-
lenem vrtu logaške zbornice. Prireditev »Dekle na vrtu zele-
nem« je posvetil 30. obletnici slovenske države.

Tako »Notranjska« pod vodstvom Mihaele Kavčič kot gostu-
joči oktet Bori iz Postojne z vodje Janezom Gostišem sta v 
program vtkala domovinske in narodne pesmi. Ljubezen do 
domovine sta s pesmimi Toneta Kuntnerja spodžigala reci-
tatorka Laura Podgornik in Marko Škrlj. Ta je program tudi 
povezoval, in vanj povabil pesnika in dramskega igralca To-
neta Kuntnerja. Z vso vehemenco in srčnim navdušenjem 
je pesnik spregovoril o časih, v katerih so se porojevale in 
uresničile sanje o samostojni slovenski državi. Z besedami 
prijatelja Janeza Menarta in hrepenenjem Ivana Cankarja je 
navdušil in osrčil zbrane poslušalce ter nastopajoče in jih 
povzdignil nemalo od tal. »Vesela domovina, pozdravljena 
iz veselega srca!«

»Notranjska« na zelenem vrtu.

Fo
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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. 2021 do 31. 12. 2021 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bru-
to plače za oktober 2020 oz. 0,53 % od 1.821,44 €, kar znaša 9,65 €. Poleg tega, 
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2020 oz. 6,36 
% od 455,36 €, kar znaša 28,96 €. 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 julij, avgust 2021:

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 2020 – 1.821,44 € 9,65 €

 6,36 % od 25 % PP oktober 2020 – 455,36 € 28,96 €

 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 38,61 €

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. Več o tem lahko pre-
berete v Obrtniku januar 2020. Zavarovanju za 10 ur/teden oz. 2 uri/dan sledi 
plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 
uri – za julij, avgust 21 je izračun naslednji: PIZ 67,80 €, ZZ 37,45 €, zaposlovanje 
in starševsko varstvo 1,11 €, skupaj torej 106,36 € prispevkov. Lestvica za polno 
zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji strani v tabeli.

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE

ŠT. DELOVNIH UR: 
julij 2021: redno delo: 22 dni: 176 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur;
avgust 2021: redno delo: 22 dni: 176 ur, praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur,

IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2021 – lestvica se ni spremenila in velja 
za vsa izplačila v letu 2021!!! 

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2021 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 
2021 – lestvica je enaka!!!! 

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 2021 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane pov-
prečne plače. Od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 se uporablja povprečna plača 
za leto 2019 (1.753,84 €; 60 % znaša 1.052,30 €), po 1. 3. 2021 se upora-
blja povprečna plača za leto 2020 (1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €). 

Od 1. 7. 2021 je po PKP 8 minimalna plača enaka minimalni zavaroval-
ni osnovi. To pomeni, da je najnižija osnova za plačilo prispevkov za 
delavce v delovnem razmerju 1.024,24 €. 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha upora-
bljati, ker ni bila sklenjena nova oz. ni bila obstoječa podaljšana. Delodajalci 
morate preveriti, katera kolektivna pogodba ali katere kolektivne pogodbe 
vas zavezujejo glede na vašo glavno dejavnost, vpisano v Poslovnem re-
gistru. Če vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša za 
delavce. Če ni nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko od-
ločite 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. 2021 – 31. 12. 2021 
je 1.024,24 € (Ur. list RS, št. 12/21) – višina velja tudi za obračun pri-
spevkov za zaposlene od 1. 7. 2021 dalje. 

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. 2021 mesečno 
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,46 € oz. 0,30 % od pov-
prečne plače oktober 2020 (0,30 % od 1.821,44 €). 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. (1.753,84 €; 90 % je 1.578,46 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2021 dalje boste upora-
bljali povprečno plačo 2020 oz. 1.856,20 €, najmanj 90 % povprečne plače za leto 2020 znaša 1.670,58 €.

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 2021 ste uporabili povprečno 
plačo 2019 oz. 1.753,84 €, od tega 60 % znaša 1.052,30 €, za februar 2021 in naprej pa uporabite 
povprečno plačo 2020, ki znaša 1.856,20 €. Osnova oz. 60 % povprečne plače znaša 1.113,72 €.

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 – JULIJ, AVGUST 2021

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.856,20 Prehodni davčni podračun Referenca
60 % PP** 3,5 PP***

1.113,72 6.496,70
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   172,63 1.006,99
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   98,56 574,96
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   70,83 413,19
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   73,06 426,18
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   5,90 34,43
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 149,79 873,80
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,11 6,50
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,11 6,50
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,22 13,00
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   1,56 9,10
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   0,67 3,90
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,23 13,00
Skupaj drugi prisp.    4,45 26,00
PRISPEVKI SKUPAJ    425,43 2.481,75

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 plačate z 
enim e-računom. Ta poenostavitev velja za družbeni-
ke, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldan-
ce. 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_izvrs-
ba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/
novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_soci-
alno_varnost_z_enim_e_racunom_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 druga-
čen, 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) – JULIJ, AVGUST 2021

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

1.856,20 Prehodni davčni podračun Referenca
90 % PP** 3,5 PP***

1.670,58 6.496,70
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50 %   258,94 1.006,99
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85 %   147,85 574,96
Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 406,79 1.581,95
Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36 %   106,25 413,19
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56 %   109,59 426,18
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53 %   8,85 34,43
Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 224,69 873,80
Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10 %   1,67 6,50
Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10 %   1,67 6,50
Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,34 13,00
Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14 %   2,34 9,10
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06 %   1,00 3,90
Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,34 13,00
Skupaj drugi prisp.    6,68 26,00
PRISPEVKI SKUPAJ    638,16 2.481,75
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Oglasna sporočila

Štipendije za deficitarne 
poklice, 2021/22
Od 14. junija do vključno petka, 24. septembra 2021 lahko 
dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik 
srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pri-
dobitev štipendije za deficitarne poklice. 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Re-
publike Slovenije vsako leto januarja, ko se mladi dokončno 
odločajo o nadaljnji poklicni poti, objavi javni razpis za šti-
pendije za deficitarne poklice, ko je znan nabor le-teh. Tako 
je v petek, 29. januarja 2021, na svoji spletni strani objavil 
javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za 
šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov. Vsako-
letni razpis je namenjen spodbujanju k vpisu v izobraževalne 
programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni 
dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in s tem za-
gotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za ob-
stoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne progra-
me za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitar-
nih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem prido-
bili višjo izobrazbo od že pridobljene, se lahko potegujejo 
za štipendijo za deficitarne poklice. Štipendijo prejmejo za 
celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta 
mesečno znaša 102,40 EUR.

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo od ponedeljka, 14. 6. 
2021, do vključno petka, 24. 9. 2021, priporočeno po po-
šti ali osebno v vložišču sklada.

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti 
štipendijo v šolskem letu 2021/2022:

1. kamnosek 12. zidar/zidarka
2. mehatronik operater 13. tesar/tesarka
3. inštalater/inštalater-

ka strojnih inštalacij
14. klepar-krovec/ 

kleparka-krovka
4. oblikovalec kovin 

orodjar/orodjarka
15. izvajalec/izvajalka  

suhomontažne gradnje
5. elektrikar/ 

elektrikarka
16. slikopleskar-črkoslikar/sli-

kopleskarka-črkoslikarka
6. avtokaroserist/ 

avtokaroseristka
17. pečar-polagalec keramič-

nih oblog/pečarka-pola-
galka keramičnih oblog

7. pek/pekarka 18. gozdar/gozdarka
8. slaščičar/slaščičarka 19. dimnikar/dimnikarka
9. mesar/mesarka 20. steklar/steklarka
10. tapetnik/ 

tapetničarka
21. tehnik/ 

tehnica steklarstva
11. mizar/mizarka

Dvojezični izobraževalni programi:

22. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v 
italijanskem jeziku

23. avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijan-
skem jeziku

24. predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v ma-
džarskem jeziku

26. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v ma-
džarskem jeziku

27. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v ma-
džarskem jeziku

28. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v 
madžarskem jeziku

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spre-
minja. Letos tako med poklici ni več izdelovalca/izdelovalke 
kovinskih konstrukcij, saj se program ne bo izvajal (ne bo 
vpisa v prvi letnik).

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije, da:

• prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva 
na višino otroškega dodatka;

• ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

• dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in šti-
pendijo za deficitarne poklice;

• v primeru, če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje 
pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendij-
sko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;

• je v zaključnem letniku izobraževanja zadnje izplačilo 
štipendije za mesec junij.

Merila in izbirni postopek:

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega 
razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega 
razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih 
merilih:

• višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne 
šole/nižje poklicne šole,

• višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem 
razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v za-
ključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice najdete 
na spletni strani sklada. 

Za dodatne informacije za prijavitelje smo dosegljivi tudi 
po e-pošti: deficitarne@sklad-kadri.si in na telefonski števil-
ki 01/ 43 45 897 v poslovnem času sklada.

Služba za odnose z javnostmi,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije


