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Najava dogodkov! 
 
Končno je napočil čas, da začnemo tudi na naši zbornici načrtovati dogodke »v živo«. Zato ponovno objavljamo terminski plan aktivnosti oz. dogodkov, 
ki jih bomo organizirali sami ali v sodelovanju z drugimi partnerji:  
 

 
 
Druga zanimiva brezplačna izobraževanja: 

 
 
VABILO NA IZOBRAŽEVANJA  
Vabimo na vrsto izobraževanj. Nekatera organiziramo samostojno, nekatera v sodelovanju z ostalimi območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami gorenjske regije ali drugimi partnerji. Vabljeni k udeležbi! 
 
 
Brezplačen seminar za mentorje - 11., 12., 13. in 20. april, s pričetkom ob 9. uri (OOZ Škofja Loka)  
 
OZS je bila uspešna na razpisu, kar omogoča brezplačno usposabljanje (pedagoško-andragoško) za mentorje vajencem, 
študentom… OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta decembra 2021 uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih pedagoško-andragoških 
seminarjev do prve polovice 2023 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v okviru sredstev 

Datum Ura Lokacija Dogodek Organizator
23.03.2022 9.00-13.00 OOZ Kranj Regijsko usposabljanje za slikopleskarje: KAKO POSTATI USPEŠNEJŠI SLIKOPLESKAR? OZS in Gorenjske OOZ

26.03.2022 07.00-14.00 ŠC Škofja Loka Usposabljanje za voznike - KODA 95 (program 2022) OOZ Škofja Loka

02.04.2022 Dolenjska Sekcija lesarjev - strokovna ekskurzija OOZ Škofja Loka

07.04.2022 Celje Sekcija kovinarjev in plastičarjev - strokovna eskurzija z ogledom sejma MIS v Celju OOZ Škofja Loka

07.04.2022 10.00-13.00 splet Webinar: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Gorenjske OOZ

11.,12.,13. & 20.04.2022 9.00 OOZ Škofja Loka Brezplačen seminar za mentorje OZS in OOZ Škofja Loka

14.04.2022 18.00 Kašča Volilna seja Skupščine OOZ Škofja Loka OOZ Škofja Loka

07.05.2022 Žiri Družabno srečanje članov OOZ Škofja Loka (pohod in piknik) OOZ Škofja Loka

12.-19.05.2022 TOP 2022 - Teden obrti in podjetništva na Loškem RAS in OOZ Škofja Loka

25.05.2022 Obsotelje Pomladni izlet Sekcije upokojenih obrtnikov OOZ Škofja Loka

17.-19.06.2022 Breznica pod Lub. Rokodelska kolonija Sekcije za domačo in umetnostno obrt OOZ Škofja Loka

Datum Ura Lokacija Dogodek Organizator
23.03.2022 17.00-19.15 splet On-line delavnica: Triki Excel-a za vsakdanjo rabo Razvojna agencija Sora

04.-06.04.2022 1700.-19.15 splet On-line usposabljanje: Vloga modernega prodajnika Razvojna agencija Sora

13.04.2022 17.00-19.15 splet On-line delavnica: Komunikacija s težavnimi strankami Razvojna agencija Sora

20.04.2022 17.00-19.15 splet On-line delavnica: Grajenje blagovne znamke na spletu Razvojna agencija Sora
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Evropskega socialnega sklada-operacija »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih 
programih za pridobitev izobrazbe«. 
Termin: Seminar obsega 32 ur, razporejene v 4 dni - 11., 12., 13. in 20. aprila 2022 s pričetkom ob 9. uri! 
 
Lokacija: velika sejna soba OOZ Škofja Loka, Spodnji trg 2a. 
Število udeležencev je zelo omejeno, zato pohitite s prijavo! 
 
Zakaj na seminar? 
OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden 
od pogojev za verifikacijo učnega mesta. S tem pa tudi za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem 
in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom se s tem olajša 
opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita. 
 
Kaj seminar prinaša? 
Seminar v obsegu 32 ur, razporejen v štiri dni, s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinaša 
potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. 
Vsebina seminarja, poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom, prinaša še poznavanje 
psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti 
slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov 
za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi 
sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje, za kar si OZS uspešno prizadeva. 
 
 
Brezplačno regijsko usposabljanje za slikopleskarje - Kako postati uspešnejši SLIKOPLESKAR? – sreda, 23. marec 
2022, od 9. ure dalje (OOZ Kranj) 
 
Sekcija slikopleskarjev pri OZS, skupaj s partnerji s področja slikopleskarstva, 
organizira regijska izobraževanja za slikopleskarje, da boste s pridobljenimi 
znanji lažje in bolje opravljali svoje delo. Predstavljene bodo dolgoletne 
izkušnje predavateljev, da boste lahko sami reševali vsakodnevne težave pri 
delu. 
Za gorenjsko regijo bo izobraževanje potekalo v sredo, 23. marca, od 9. 
do 13. ure v prostorih OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj. 
 
Različni predavatelji bodo pripravili pojasnila o naslednjih tematikah: 
 Kako, kdaj in zakaj uporabiti knjigo "Slikopleskarska dela". 
 Kako pripraviti kalkulacijo in za kaj je kalkulacija koristna. 
 Pomen in potek priprave na delo - predstavitev sistemskih rešitev za 

interier. 
 Primeri napačnih vgradenj. 
 Izbira primernega orodja in zaščite prostorov. 
 Brezprašno delovno okolje in pomen ergonomsko prijaznega načina 

obdelave površin. 
 Nasveti, kako razširiti svojo dejavnost. 
 Na kratko o pomenu digitalne promocije poslovanja. 
 
Udeležba je BREZPLAČNA za VSE udeležence! 
Dodatne informacije in možnost prijave najdete na spletni strani OZS, rubrika 
Dogodki (https://www.ozs.si/koledar)! 
Vabljeni k udeležbi! 
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Inšpektorji preverjajo izvajanje določb po ZPPDFT-1. Ste se letos že udeležili izobraževanja? 
Na spletnem seminarju se boste seznanili s pomembnimi zahtevami ZPPDFT-1 in predvidenimi spremembami. Seminar je namenjen 
vsem, ki zaradi svoje dejavnosti, spadate pod zavezance za izvajanje ZPPDFT-1. Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, 
ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in 
sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo. Le ob doslednem upoštevanju zakonskih določil, ste na "varni strani", tako se 
izognete morebitnim denarnim kaznim iz naslova neustreznega izvajanja zakona, ki so lahko zelo visoke, zato je udeležba na seminarju 
zelo priporočljiva. 
 
Kdaj in kje: četrtek, 7. april 2022, od 10. do 13. ure, preko spleta. 
 
Program: 
 Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-1 
 Predstavitev osnovnih pojmov 
 Pregled stranke (način in nabor informacij), statusi/tipi strank, nabor zahtevanih podatkov, ugotavljanje in preverjanje istovetnosti 

stranke, uradni osebni dokumenti 
 Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije 
 Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe 
 Prepustitev pregleda stranke tretji osebi 
 Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe 
 Poslovanje s politično izpostavljeno osebo, načini ugotavljanja politične izpostavljenosti 
 Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav 
 Omejevalni ukrepi, analiza tveganja 
 Tveganje povezano s stranko, z geografskim področjem, s produktom ali storitvijo, drugi dejavniki tveganja, razvrščanje strank 
 Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled) 
 Spremljava aktivnosti strank, obravnava neobičajnih transakcij, sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij, indikatorji za 

prepoznavo PD/FT, predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse 
 Sodelovanje z Uradom za PPD, zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD 
 Vodenje evidenc in hramba dokumentov, tajnost podatkov 
 Izobraževanje zaposlenih, notranji nadzor 
 Omejitve po ZPPDFT-1 
 Sankcije za kršitve ZPPDFT-1. 
 
Predavatelj: Andraž Trtnik se s področjem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v bančnem sektorju ukvarja preko 
10 let, in sicer opravlja delo pooblaščenca za preprečevanje PD in FT. Aktivno sodeluje tudi na Združenju Bank Slovenije. Ker ga 
področje zelo zanima, se z njim ukvarja tudi samostojno, v okviru svoje dejavnosti. V letih dela na tem področju si je nabral veliko 
praktičnih izkušenj glede izvajanja določil ZPPDFT-1, tako s področja vzpostavitve sistemov v organizacijah, kot z vidika izobraževanj 
zaposlenih. 
 
Kotizacija:  
- BREZPLAČNO za člane OOZ Škofja Loka* 
- BREZPLAČNO za člane Gorenjskih OOZ* 
- 30 EUR (z vključenim DDV) za člane ostalih OOZ* 
- 80 EUR (z vključenim DDV) za vse ostale udeležence.  
(*Član, ki nima poravnane članarine, plača kotizacijo v višini kot velja za ostale udeležence.) 
 
Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 
 
Udeleženci izobraževanja prejmejo POTRDILO O UDELEŽBI. 
Rok za prijavo: 31. 3. 2022  
Dodatne informacije: 
 OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič) 
 
 
VABILA RAZVOJNE AGENCIJE SORA – brezplačna izobraževanja preko spleta! 
 
1. On-line delavnica: TRIKI EXCEL-A ZA VSAKDANJO RABO 
- sreda, 23.  marec 2022, od 17.-19.15 ure 
- kotizacija: brezplačno za osebe z bivališčem ali zaposlitvijo na območju občin Škofja Loka, Žiri, Železniki, 

Gorenja vas-Poljane 
- predavatelj: Nejc Konjevič, ustanovitelj podjetja za razvoj AR aplikacij in video produkcije 
- več informacij: https://www.ra-sora.si/on-line-delavnica-triki-excel-a-za-vsakdanjo-rabo/ 
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2. On-line usposabljanje: VLOGA MODERNEGA PRODAJNIKA  
 ponedeljek, 4. april 2022, od 17.-19.15 ure in torek, 5. april 2022, od 17.-20. ure ter sreda, 6. april 2022, 
od 17.-19.15 ure 
 kotizacija: brezplačno  
 udeležba v vseh 3–eh dneh usposabljanja je za vse udeležence obvezna  
 predavateljica: Irena Grofelnik, Spiriton d.o.o.  
 več informacij: https://www.ra-sora.si/usposabljanje-z-naslovom-vloga-modernega-prodajnika/ 

 
 

3. On-line delavnica: KOMUNIKACIJA S TEŽAVNIMI STRANKAMI 
- sreda, 13. april 2022, od 17.-19.15 ure  
- kotizacija: brezplačno  
- predavateljica: Nina Smole, ANFIMA d.o.o.  
- več informacij: https://www.ra-sora.si/on-line-delavnica-komunikacija-s-tezavnimi-strankami/ 

 
 
4. On-line delavnica: GRAJENJE OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE NA SPLETU 
- sreda, 20. april 2022, od 17.-19.15 ure 
- kotizacija: brezplačno  
- predavateljica: Tanja Ciglarič, CREATIVUM, Tanja Ciglarič s.p.  
- več informacij: https://www.ra-sora.si/on-line-delavnica-grajenje-osebne-blagovne-znamke-na-spletu/ 
 

 
 

 
SPREMEMBA GRADBENEGA ZAKONA! POSKRBITE ZA VPIS V IMENIK PRAVOČASNO! 

 
Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 
199/2021 objavljen Gradbeni zakon (GZ-1). Zakon se bo začel 
uporabljati 1. junija 2022. 
 
V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del. Pogoj je izpolnjen, če vodja 
del: 
 izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali 
 če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne 

dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti 
vpisanega v imenik vodij del pri OZS (do vključno 31. 5. 2022) 

 
POMEMBNO! 
Nosilci obrtne dejavnosti se v imenik vodij del lahko vpišejo le 
še do 31.5.2022. Po tem datumu se bodo pri OZS v imenik vodij 
gradnje lahko vpisovali le mojstri s področja gradbeništva. 
 
NE ČAKAJTE! POSKRBITE ZA VPIS V IMENIK PRAVOČASNO! 
 
Posameznik mora vlogi za vpis v imenik predložiti: 
 dokazilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta), 

 spričevalo o mojstrskem izpitu   ali  potrdilo o vpisu v 
Obrtni register, če zaproša za vpis kot nosilec dejavnosti, 

 dokazilo o zaposlitvi, 
 dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v 

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

 dokazilo o plačani vpisnini (stroški postopka so navedeni 
na vlogi) 

 
POMEMBNO! Pred oddajo vloge za vpis v imenik vodij del, vas 
prosimo, da preverite tudi naslednje podatke: 
 ali ima vaše podjetje pridobljeno obrtno dovoljenje in  
 imate usklajene dejavnosti v obrtnem registru z novo zakonodajo 

(to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je bila sprejeta v letu 2013). 
 
Te podatke lahko preverite na naši območni zbornic, kjer dobite 
tudi vse potrebne informacije!

 
 
 
 
 

 

USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE – KODA 95 (program 2022) 
  
OOZ Škofja Loka vsako leto v sodelovanju z OZS pripravi usposabljanje za voznike - koda 95. Usposabljanje 
po programu za leto 2022 bomo ponovno izvedli:  
 

v soboto, 26. 3. 2022, ob 7. uri, v veliki predavalnici Šolskega centra Škofja Loka. 
 
Strošek udeležbe: 
 21 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka in njihove zaposlene 

 50 EUR (z vključenim DDV) za ostale udeležence. 
 
PRIJAVE na telefon 04 50 60 200 ali po e-pošti na naslov: ooz.sk.loka@siol.net 
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POROČANJE O ODPADKIH, EMBALAŽI IN ODPADNI EMBALAŽI – ROK 31. 3. 2022! 

 
Še enkrat bi vas želeli opozoriti glede poročanja o odpadkih, 
embalaži in odpadni embalaži.  
 
Do 31. marca 2022 morate: 
1. ZNOVA poročati ARSO o odpadkih (tako kot v preteklih letih, z 

izjemo leta 2021), če je v letu 2021 pri opravljanju vaše dejavnosti 
nastalo: 

 več kot 10 ton nenevarnih odpadkov ali 
 5 kg nevarnih odpadkov ali 
 ste zaposlovali 10 ali več oseb (sem štejejo tudi  vajenci, dijaki, 

študenti ipd.) 

Če ste dosegli vsaj enega od zgoraj navedenih kriterijev, 
morate pripraviti in oddati poročilo. 
 
2. Poročati morate tudi o embalaži in odpadni embalaži za obdobje 1. 

1. 2021 - 30. 6. 2021, če ste zavezanci za tovrstno poročanje 
(uvozniki blaga v embalaži, embalerji, proizvajalci oz. uvozniki 
servisne embalaže). Za obdobje od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 pa 
bo za vas poročanje opravila izbrana DROE s katero ste sklenili 
pogodbo.  

 
Za dodatne informacije smo vam seveda na razpolago. 

 
AKTUALNO  
 
Ukrep pomoči zaradi rasti cen energentov (avtorica: Tamara Starič Petrović, OZS)  

 
 
V Uradnem listu RS, št. 29/2022 je bil 4. marca 2022 objavljen dolgo 
pričakovani Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov 
v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), ki je začel veljati 5. marca 
2022. 
Z ZUOPDCE se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov določajo 
začasni ukrepi za področje gospodarstva in kmetijstva. Poglavitni ukrep 
je pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen 
energentov. 
 
Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki: 
- je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske 

dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in 
- ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih 

osebah v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 
odstotkov. 

 
Upravičenec, ki je bil ustanovljen po 1. januarju 2021, rast stroškov 
energije v letu 2022 glede na leto 2021 oceni na podlagi nastalih 
stroškov energije v letu 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi 
števila dni poslovanja v letu 2021. 
 
Za vse subjekte, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 
oziroma konto 402 pri fizičnih osebah), se višina pomoči določi glede na 
dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in 
glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih 
v letu 2019. Upoštevni stroški energije so, poleg elektrike in plina, 
tudi stroški pogonskega goriva za vozila in stroje. 
 

Čisti prihodki od prodaje in delež stroškov energije v celotnih poslovnih 
odhodkih upravičenci izračunajo na podlagi sledečih podatkov: 
- upravičenec, ustanovljen do vključno 1. januarja 2019, na 

podlagi podatkov za leto 2019, 
- upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2019 do vključno 1. 

januarja 2020, na podlagi podatkov za leto 2020, 
- upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2020 do vključno 1. 

januarja 2021, na podlagi podatkov za leto 2021, 
- upravičenec, ustanovljen po 1. januarju 2021, pa na podlagi 

podatkov za leto 2021, preračunanih na letno obdobje, na podlagi 
števila dni poslovanja v letu 2021. 

 
Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih računovodenja, so 
prihodki čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja. 
 
Pomembno je upoštevati, da oseba ne more prejeti pomoči pri odpravi 
škode zaradi dviga cen energentov, če je prejela pomoč iz naslova 
ukrepov za kmetijstvo po ZUOPDCE. V vsakem primeru vsota pomoči 
namenjene blažitvi posledic dviga cen energentov po tem ukrepu in po 
drugih ukrepih, ne sme presegati nastale škode zaradi dviga cen 
energentov. Škoda, ki je upravičencem nastala kot posledica dviga cen 
energentov se dokazuje kot škoda, ki nastane zaradi povečanja stroškov 
energije v letu 2022 glede na leto 2021.  
 
Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode 
upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati ne more 
presegati zneskov v eurih, navedenih v tabeli: 

 
 
Upravičena višina pomoči za gospodarstvo se ugotavlja na osnovi 
podatkov iz revidiranih oziroma potrjenih računovodskih izkazov ali 
drugih dokazil. Metodologija za ocenjevanje škode, pogoji in postopek 

dodelitve pomoči za gospodarstvo bodo določeni v podzakonskem 
predpisu Vlade RS, ki ga ta mora sprejeti v osmih dneh od 
uveljavitve ZUOPDCE. 
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Fizične osebe, ki ne pripravljajo izkaza poslovnega izida in knjigovodsko 
ne evidentirajo dejansko nastalih stroškov, dokazujejo stroške energije 
z izvirnimi knjigovodskimi listinami. Čiste prihodke od prodaje jim 
predstavljajo prihodki iz polja 1 obračuna dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, celotne poslovne odhodke pa normirani odhodki v polju 8 
obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 
Sama pomoč za gospodarstvo se upravičencem dodeli na osnovi ocene 
zvišanja stroškov energije. 
 
Postopek uveljavljanja pomoči  
Za izplačilo pomoči za gospodarstvo upravičenec preko informacijskega 
sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je upravičenec, ki ga 
opredeljuje ZUOPDCE (ustanovljen do 1. decembra 2021 in so mu 
stroški energije za leto 2022 napram letu 2021 narasli za 40%). 
Predloga obrazca izjave bo objavljena na portalu eDavki 
predvidoma do konca marca 2022. Izjava se predloži na osnovi 
dejanskih podatkov in ocene zvišanja stroškov do 15. aprila 2022. 
FURS izplača pomoč za gospodarstvo upravičencu v enkratnem 
znesku do 5. maja 2022. Nadzor nad ukrepom in upravičenost do 
prejete pomoči opravlja oz. ugotavlja Finančna uprava Republike 
Slovenije. 
 
Vračilo pomoči:  
Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo in naknadno ugotovi, 
da je zahteval previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval 

pogojev za njeno pridobitev, o tem obvesti FURS najpozneje do roka 
za: 
- predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 

2022,  
ali 

- za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2022, 
ali 

- do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti 
za leto 2022,  
ali 

- do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta, 
in 

vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe (sicer se 
obračunavajo obresti in se obveznost prisilno izterja). 
 
Možno je tudi obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila prejete 
pomoči v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev, če 
zavezanec ob zapadlosti terjatve ne razpolaga z likvidnimi sredstvi, ki bi 
zadostovala za plačilo v enkratnem znesku. V ta namen je treba oddati 
vlogo in zaprositi za obročno odplačilo, ki je brezobrestno. 
 
Več informacij sledi, ko bo objavljen podzakonski akt Vlade, s katerim 
bodo določeni metodologija za ocenjevanja škode, pogoji in postopek 
dodelitve pomoči za gospodarstvo. 
Objavili jih bomo na naši spletni strani. 

 
 
Pomen pavšalnih prispevkov za PIZ, ki jih plačuje t.i. »popoldanski s.p.« (avtor: Dušan Bavec, OZS) 

 
 
Najprej kaže podati pojasnilo, da ima za razliko od prejšnje ureditve 
lahko status »popoldanskega s.p.-ja« le tisti podjetnik, ki je že na 
podlagi delovnega razmerja vključen v zavarovanje za polni zavarovalni 
čas, ki znaša 40 ur tedensko. Tak s.p., ki opravlja postransko dejavnost 
oz. t. i. »popoldansko dejavnost« plačuje mesečni pavšalni prispevek za 
PIZ v višini 38,68 € oz. 464,16 € na letnem nivoju. Od 1. aprila bo 
veljal nekoliko višji znesek in sicer 41,04 na mesečnem ter 
492,48 € na letnem nivoju.  
 
Zelo podoben znesek pavšalnih prispevkov morajo plačevati tudi za 
zdravstveno zavarovanje.  Tovrstni »popoldanci« menijo, da je to stran 
vržen denar, saj naj od tega ne bi nič imeli, kar se še posebej pogosto 
sliši ob »gostilniških ali frizerskih pomenjkovanjih«. Pa je temu res tako?  
 
Čeprav sicer resda ne gre za zelo visoke zneske, smo z namenom, da 
pridobimo prava pojasnila od inštitucije, ki ima »škarje in platno« v 
tovrstnih zadevah v svojih rokah, na ZPIZ posredovali vprašanja, ki naše 
člane najbolj zanimajo: 
  
1. Ali se tak pavšalni prispevek všteva v pokojninsko osnovo? 
2. Če se ne všteva, kaj je glavni razlog, da se ne všteva in kaj bi bilo 

treba spremeniti, da bi se všteval v bodoče (sprememba zakona, 
podzakonskega akta…)? 

3. Kaj vse konkretno lahko potencialno uveljavlja iz naslova pavšalnih 
prispevkov tak zavarovanec, ki opravlja postransko oz. 
»popoldansko« dejavnost? 

  
V nadaljevanju spodaj prilagam avtentično besedilo pojasnila strokovnih 
služb ZPIZ, na zgoraj zastavljena tri moja vprašanja. 
 
»Vplačani prispevki za posebne primere zavarovanja (določba prvega 
odstavka 20. člena ZPIZ-2), ki se plačajo v pavšalnih zneskih, so izjema 
od načela vzajemnosti in solidarnosti, na katerih sicer temelji sistem 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in se ne vštejejo 
v pokojninsko osnovo. Splošno pravilo pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja je, da so prispevki, ki so za posameznega zavarovanca 
vplačani v pokojninski sistem, sorazmerni z njegovimi prejemki, 

posledično pa je od njih odvisna tudi višina pravic, ki mu pripadajo iz 
tega zavarovanja.  
V primerih zavarovanj iz prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 pa gre za 
zavarovanje zgolj določenih tveganj, povezanih z aktivnostmi, delom ali 
dejavnostjo, na podlagi katere osebe niso obvezno zavarovane. Pri 
opravljanju teh aktivnosti obstaja možnost poškodbe ali poklicne 
bolezni. Zavarovanje za ta tveganja zagotavlja pravice iz invalidskega 
zavarovanja, kot se priznajo za primer poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni ter pravice iz pokojninskega zavarovanja za primer smrti. V 
primeru nastanka zavarovalnega primera se pravice zavarovancu 
priznajo ob pogoju plačanih prispevkov. Ker se z vplačilom prispevkov 
za posebne primere zavarovanja posameznik zavaruje izključno za 
zavarovalne primere, ki izvirajo iz takšne »popoldanske dejavnosti,« teh 
vplačil ni mogoče vštevati v pokojninsko osnovo. Slednja daje podlago 
za priznanje pravic ob nastanku bistveno širšega obsega zavarovalnih 
primerov, zaradi česar je tudi višina vplačanih prispevkov bistveno višja. 
Glede na vse navedeno tudi ni pričakovati, da bi se zakonodaja 
spremenila na način, da bi bilo takšno vštevanje v pokojninsko osnovo 
mogoče.« 
  
Ko pa me o tem povprašujejo udeleženci mojih pokojninskih seminarjev 
s podvprašanjem, da naj jim poskušam odgovoriti na čimbolj enostaven 
način, jim na njihovo začetno začudenje na kratko pojasnim, da je 
pravzaprav daleč najbolje, da iz tega naslova ničesar ne dobijo. Dejstvo 
je, da bi se v primeru  poškodbe, ki bi nastala pri opravljanju 
popoldanske dejavnosti, takšna poškodba štela kot poškodba 
pri delu. V kolikor je okvara tako težka, da privede do invalidske 
upokojitve, je višina invalidske pokojnine odvisna med drugim tudi od 
razloga za nastanek invalidnosti. V primeru, da je invalidska 
upokojitev posledica poškodbe pri delu (ali poklicne bolezni), se višina 
invalidske pokojnine odmeri v odstotku kot to velja za polno pokojninsko 
dobo (40 let). V kolikor pa je invalidska upokojitev posledica poškodbe 
izven dela ali navadne bolezni, pa se višina invalidske pokojnine odmeri 
od dopolnjene pokojninske dobe posameznika. 
  
Ampak kdo pa si pri zdravi pameti sploh želi invalidske upokojitve, če bi 
bila dejansko odraz njegovih resničnih zdravstvenih težav!? 

 
Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M) (Vir: ZPIZ) 

 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M) začne veljati 19.3.2022, 
uporabljati pa se začne 1.4.2022. 

Novela ZPIZ-2M uveljavlja nekatere nove pravice, drugim upravičencem 
zvišuje odmero pravic, zavodu pa vzpostavlja tudi zakonsko podlago za 
razporejanje sredstev za rekreativne, športne in kulturne dejavnosti 
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uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih organizirajo reprezentativne invalidske organizacije 
za delovne invalide ter zveze in organizacije, organizirane na ravni 
države v interesu uživalcev pokojnin in prejemnikov nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja. 
 
Dopolnitev 37. člena ZPIZ-2 omogoča, da lahko v primeru, če ženska še 
ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob 
sporazumnem dogovoru dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za 
otroke uveljavi moški, brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova 
starševstva. Enako pravico lahko uveljavi moški v primeru smrti ženske, 
ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. 

Spremembe 403. člena ZPIZ-2 urejajo usklajevanje invalidnin za 
telesno okvaro (od 1. januarja 2022 se usklajujejo v skladu z zakonom 
o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS), prav 
tako pa tudi odmero invalidnin v sorazmernem delu (v primeru 
uživalcev sorazmernega dela pokojnine po določbah mednarodnih 
pogodb o socialni varnosti) ter neizplačevanje invalidnin v času 
bivanja v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara nastala kot 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. 
 
Več o ostalih spremembah si lahko preberete v novici ZPIZ 
(https://www.zpiz.si/cms/content2019/sprejem-zakona-o-
spremembah-in-dopolnitvah-zakona-). 

 
Olajšava za zaposlovanje po ZDDPO-2 

 

V Uradnem listu št. 30 je bil objavljen sprejet Pravilnik o olajšavi za 
zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela 
primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki je začel veljati 5. 3. 2022, 
uporablja pa se za zaposlitve oseb v navedenih poklicih v vsakem 
posameznem davčnem obdobju, ki se začne 1. 1. 2022. 
  
Pravilnik opredeljuje 28 poklicev, za katere na trgu dela primanjkuje 
iskalcev zaposlitve in se zanje, na podlagi 55.b člena Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko uveljavlja olajšava za 
zaposlitev:  
- Varilci/Varilke ipd. (koda 7212); 
- Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332); 
- Orodjarji/orodjarke ipd. (koda 7222); 
- Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411); 
- Tesarji/tesarke ipd. (koda 7115); 
- Krovci/krovke (koda 7121); 
- Kuharji/kuharice (koda 5120); 
- Elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412); 
- Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411); 
- Zidarji/zidarke ipd. (koda 7112); 
- Betonerji/betonerke ipd. (koda 7114); 
- Delavci/delavke za prosta dela pri visokih gradnjah (koda 9313); 
- Monterji/monterke in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in 

naprav (koda 7126); 
- Livarji/livarke ipd. (koda 7211); 
- Strugarji/strugarke ipd. (koda 7223); 
- Mesarji/mesarke ipd. (koda 7511); 
- Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih (koda 5321); 

- Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine (koda 
2211); 

- Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine 
(koda 2212); 

- Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego (koda 2221); 
- Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego 

(koda 3221); 
- Natakarji/natakarice (koda 5131); 
- Inženirji/inženirke gradbeništva (koda 2142); 
- Inženirji/inženirke strojništva ipd. (koda 2144); 
- Avdiologi in govorni terapevti/avdiologije in govorne terapevtke 

(koda 2266); 
- Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke 

na visokošolskih zavodih (koda 2311); 
- Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s 

posebnimi potrebami (koda 2352); 
- Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme 

in aplikacij, d. n. (koda 2519). 
 
55.b člen ZDDPO-2 namreč določa, da zavezanec, ki zaposli osebo v 
poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v 
obdobju 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem zavezancu ali njegovi 
povezani osebi, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 
45 % plače te osebe, vendar največ v višini davčne osnove.  
 
Olajšava pa se lahko uveljavlja, če je takšno pomanjkanje v poklicu 
opredeljeno v seznamu, ki ga s pravilnikom določi minister, pristojen za 
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

 
Dohodninska novela prinaša dvig splošne olajšave ter posledično višje neto plače! (vir: Data d.o.o.) 

 
 
Dohodninska novela je bila po vseh zapletih tokrat vendarle sprejeta! 
V petek, 11. 3. 2022, so poslanci izglasovali spremembe zakona 
o dohodnini. Kakšne spremembe pa dohodninska novela prinaša? Med 
drugim se bo dvignila splošna davčna olajšava, kar pomeni davčno 
razbremenitev plač. To pa bo v praksi pomenilo višje neto plače!  
 
Dohodninska novela prinaša spremembo, s katero se bo postopoma 
zvišala splošna davčna olajšava. To bo tudi pomenilo višje neto plače. 
Znižala se bo tudi davčna stopnja v petem dohodninskem razredu. 
Ta trenutno znaša 50 %, po novem pa bo 45 % (v ta razred sicer padejo 
samo zavezanci, ki imajo več kot 72 tisoč evrov dohodninske osnove). 
Kako se bo zvišala splošna davčna olajšava, predstavljamo v tabeli: 

Leto Predvidena davčna olajšava (v evrih) 

2022 4.500 

2023 5.500 

2024 6.500 

2025 7.500 

 
Za koliko bodo neto plače višje? 
Kot že omenjeno bo dohodninska novela prinesla postopoma višjo 
splošno olajšavo. To pomeni manjšo odmero dohodnine ter tudi višjo 
neto plačo. Za koliko bodo višje neto plače, je odvisno kakšna je 
plača. Tisti s povprečno plačo (izračun je sicer za povprečno 

plačo avgusta 2021) bi naj letos dobili 260 evrov več, prihodnje leto 
520 evrov več, 2024 780 evrov več, čez tri leta pa 1000 evrov več neto 
prejemka na leto.  
 
Bo zakon veljal za nazaj? Dohodninska novela bi morala biti 
sprejeta že lani, a se to ni zgodilo. V predlogu zakona pa je 
zapisano, da se spremembe uveljavljajo od 1. 1. 2022. Ker je bilo 
sprejetje zakona preloženo, bo zakon uveljavljen dan po objavi v 
Uradnem listu. Pričakuje se, da se bo to zgodilo enkrat do konca tega 
tedna. Za nekatere medije so na ministrstvu za finance pojasnili, da bo 
zakon vseeno veljal za nazaj. To bi pomenilo, da se bodo plače z dnevom 
uveljavitve zakona obračunavale z upoštevanjem višje davčne olajšave. 
V tem primeru, bi lahko za približno tretjino marca že veljala ugodnejša 
obdavčitev. To bi torej pomenilo, da bi že aprila pri izplačilih plač za 
marec, lahko dobili nekaj evrov višje neto plače. Pri obračunu 
dohodnine za prihodnje leto pa bi naj zaposleni dobili povrnjen 
poračun za januar, februar ter prvi dve tretjini marca.  
 
Kaj še prinaša dohodninska novela? Dohodninska novela pa 
prinaša tudi nekaj drugih sprememb. Znižala se bo stopnja dohodnine 
od dohodkov od obresti, dividend ter dobičkov, in sicer s 27,5 % 
na 25%, ob tem pa bi naj bil kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 
letih imetništva. Znižala se bo tudi obdavčitev dohodka od oddajanja 
premoženja v najem (s 27,5 % na 15 %). Nižji bodo tudi normirani 
stroški. Dohodninska novela pa prinaša tudi vnovično uvedbo 
»seniorske« olajšave. Nagrade za poslovno uspešnost bodo prav 
tako ugodnejše obravnavane. 
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FINANČNE OBVEZNOSTI  
ČLANARINA ZA OZS IN OOZ ŠKOFJA LOKA: OZS mesečne račune za članarino pošilja skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.  
MINIMALNA PLAČA ZA ZAPOSLENE: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022: 1.074,43 EUR 
NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU: 
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021 in od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 EUR.  Za izplačila 
od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 znaša najnižja osnova 1.181,75 EUR. 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC: 
 prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 38,68 EUR  (velja od 1. 4. 2021 dalje) 
 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 40,00 EUR (velja od 1. 1. 2022 dalje) 
UPOKOJENSKO DELO: V obdobju od 1.3.2022 do 28.2.2023 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne 
sme biti nižja od 5,77 EUR. 
ŠTUDENTSKO DELO: Od 15. 1. 2022 dalje znaša minimalna bruto urna postavka 6,17 EUR. 

 

 
 

 

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

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - FEBRUAR 2022

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
1.969,59

90 % PP 3,5 PP

1.772,63 6.893,57

1.969,59

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

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

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni 
podračun Referenca


