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POZOR GRADBENIKI! POSKRBITE ZA VPIS V IMENIK 
PRAVOČASNO!  
BLIŽA SE ROK 31. 5. 2022! 
 
Dne 22. 12. 2021 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 199/2021 objavljen 
Gradbeni zakon (GZ-1). Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2022. 
 
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! 
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Look & Learn seminar za frizerje: NAJNOVEJŠI 
MODNI TRENDI PRI STRIŽENJU 
 
Korak za korakom nam bosta demonstratorja Tomaž Turk in Justin Turk  na modelih 
prikazala štiri tehnike striženja na štirih različnih dolžinah las, od začetka do končne 
oblike za posamezno tehniko. Prikazala bosta najnovejše modne trende pri striženju za 
ženske in moške pričeske za letošnje leto. 
Gre za sodobne tehnike dvoplastnega – troplastnega striženja in moških barber striženj, 
s katerimi dosežemo preprostost frizure, ki je v današnjem času najpomembnejša. Na 
seminarju bo dan poudarek tudi načinu komuniciranja s stranko in timskemu delu v 
salonu. 
 

 
Kdaj in kje: 
sobota, 14. maj 2022, od 15. do 18. ure, v Škofji Loki. Točna lokacija bo znana naknadno, odvisna pa bo od števila prijavljenih. Prijavljeni 
bodo glede lokacije naknadno obveščeni. 
 
Program: 

 žensko in moško striženje na štirih dolžinah las. 
 
Seminar bosta izvedla:  
Tomaž Turk (prikaz ženskih-moških striženj) in Justin Turk (prikaz moških-barber striženj). 
 
Kotizacija:  
- 20 EUR za člane OOZ Škofja Loka in njihove zaposlene delavce* 
- 20 EUR za člane Gorenjskih OOZ in njihove zaposlene delavce* 
- 50 EUR za člane ostalih OOZ* 
- 100 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! 
 
Rok za prijavo: 3. 5. 2022 oz. do zasedbe prostih mest. Število udeležencev je omejeno. 
 
Dodatne informacije: 
 OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 ostale Gorenjske OOZ (Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Tržič) 
 
 
Aktualne novice s področja obrti in podjetništva lahko spremljate: 
 
 na naši spletni strani: www.ooz-skofjaloka.si, 
 FB: ww.facebook.com/OOZSkofjaLoka/ in  
 na valovih Radia Sora vsak ponedeljek ob 11.30 uri - oddaja Obrtno-podjetniški utrip. 
 
 

 
USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI – zbiranje 
interesa! 
 
Na osnovi 1.čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99 in 64/01) 
ter Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem 
mestu (Ur. list RS št. 136/06), morajo delodajalci zagotoviti, da je v delovnem 
procesu v vsaki krajevno ločeni enoti in vsaki delovni izmeni prisoten vsaj en 
delavec, ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. To prav tako velja za 
terensko delo.  
 
To pomeni, da je delodajalec v primerih, ko ima delavce na različnih lokacijah 
istočasno (npr. gradbinec, ki ima odprtih več delovišč naenkrat), dolžan 
zagotoviti, da je na vsaki izmed lokacij kdo usposobljen za izvajanje prve 
pomoči.  
 
Želeli bi vas še opozoriti, da morajo delavci, določeni za izvajanje prve pomoči na delovnem mestu, izpit iz prve pomoči opraviti vsakih pet 
let! 
 
S sedanjo pravno ureditvijo je pooblastilo za usposabljanje za prvo pomoč z zakonom podeljeno Rdečemu križu Slovenije, zato ga bomo v 
primeru zadostnega interesa izvedli v sodelovanju z Območnim združenjem Škofja Loka.  
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Čas in kraj usposabljanja:  
2. polovica maja ali 1. polovica junija 2022, v prostorih RKS - Območnega združenja Škofja Loka, Kidričeva c. 1, Škofja Loka.  
 
Program: 
1. teoretični del v obliki predavanja,  
2. praktične vaje za razvijanje sposobnosti in spretnosti nudenja prve pomoči,  
3. preizkus znanja v obliki pisnega testa. 
 
Kotizacija:  
- 75 EUR (z vključenim DDV) za člane OOZ Škofja Loka* in njihove zaposlene delavce 
- 97,80 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! 
 
Rok za prijavo interesa: 4. 5. 2022! Usposabljanje bo izvedeno le v primeru zadostnega števila interesentov! 
Dodatne informacije in prijave: OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200, ooz.sk.loka@siol.net 
 
 

AKTUALNO  
 
Davčna obravnava napitnin  (avtorica: Jasmina Malnar Molek, OZS)  

 
 
Sekciji za gostinstvo in turizem pri OZS se je, po večletnih naporih in 
sestankih z različnimi deležniki, uspelo z davčnim organom dogovoriti o 
davčni obravnavi napitnin. 
  
Davčni organ je 30. 3. 2022 na spletnih straneh objavil pojasnilo glede 
davčne obravnave napitnin, ki se ne uporablja le za napitnine v 
gostinstvu, temveč tudi za napitnine v drugih dejavnostih. Pojasnilo se 
ne nanaša na napitnine, ki so urejene s posebnimi predpisi, primeroma 
z Zakonom o igrah na srečo – ZIS. 
  
Napitnina predstavlja znesek denarja, ki ga zadovoljna stranka nameni 
fizični ali pravni osebi za dobro oziroma odlično opravljeno gostinsko 
storitev, ki je bila plačana na podlagi izdanega računa. Pomembno je, 
da je znesek napitnine simboličen glede na znesek plačane 
cene gostinske storitve. 
  
Z vidika davčne obravnave ločimo tri vrste napitnine: 
  
1. Prvi primer, ko napitnino prejme natakar in je ta napitnina namenjena 
le njemu, kar pomeni, da je ne deli z nikomer. Ni mu je treba dati ne 
lastniku gostinskega lokala, ne kuharjem ali drugim delavcem v 
gostinskem lokalu oziroma ni mu je treba oddati na za to odrejeno 
mesto. 
  

2. Drugi primer je, ko se natakar in kuhar dogovorita, da bosta delila 
prejeto napitnino, lastnik gostinskega lokala pa še zmeraj nima dostopa 
do te napitnine. 
  
3. Tretji primer je, ko lastnik gostinskega lokala zahteva, da se vsa 
napitnina odloži na posebej odrejeno mesto in nato on ob koncu dneva, 
tedna ali meseca to napitnino razdeli med natakarje, kuharje ali ostale 
zaposlene. 
  
V prvih dveh primerih prejeta napitnina ni predmet obdavčitve z davkom 
od dohodkov pravnih oseb oziroma z akontacijo dohodnine ali 
dohodnino od dohodka iz dejavnosti. 
  
V tretjem primeru prejeta napitnina predstavlja prihodek pravne osebe 
ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost ali drugega subjekta, ki opravlja 
gostinsko dejavnost in se obravnava v skladu z zakonom o davku od 
dohodkov pravnih oseb oziroma v skladu z zakonom o dohodnini. 
  
Napitnina se v slednjem primeru torej šteje za prihodek podjetja in se 
skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb vključi v davčno 
osnovo podjetja. Izplačilo napitnine delavcu se šteje za del plače 
delavca, vključi se v bruto prejemek delavca, ki je po Zakonu o 
dohodnini predmet obdavčitve z dohodnino in prispevki. 

Osebna asistenca in DDV  (avtorica: Tadeja Bučar, OZS)  

 
 
Storitve osebne asistence, enostavna pomoč na domu starejšim, 
spremstvo starejših, se, glede na zadnja pojasnila Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS)  uvrščajo v SKD dejavnost 
96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. 
 
Storitve bolj zahtevne pomoči uporabnikom pri vseh tistih opravilih 
in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in 
stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, 
da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo, 
pa se uvrščajo v SKD dejavnost 88.109 – Drugo socialno varstvo brez 
nastanitve za starejše in invalidne osebe in 88.999 – Drugo drugje 
nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve. 
Od razvrstitve opravljanja storitev osebne asistence (enostavna oziroma 
zahtevna pomoč), ki se izvajajo po Zakonu o osebni asistenci (v 
nadaljevanju ZAO), je v nadaljevanju odvisna tudi obravnava storitve z 

vidika davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), oprostitev 
oziroma obdavčitev z DDV. 
 
Oprostitev DDV 
Po 6. točki prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano 
vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) so plačila DDV oproščene 
socialnovarstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše 
oziroma storitve dolgotrajne oskrbe (socialno varstvo z nastanitvijo pod 
šifro SKD Q/87 in socialno varstvo brez nastanitve pod šifro SKD Q/88), 
in dobava blaga, ki je z njimi neposredno povezana, ki jo: 
 
• kot javno službo opravljajo javni socialnovarstveni zavodi ali 
• druge osebe na podlagi koncesije, ali 
• druge nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za 

dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za samopomoč. 
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Samostojni podjetniki ali zavodi oziroma drugi subjekti po Zakonu o 
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), ki niso osebe javnega 
prava (torej zavezanci iz točk b in c) in opravljajo storitve iz 6. točke 
prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 na podlagi koncesije oziroma, če 
se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali 
organizacije za samopomoč, lahko te transakcije opredelijo kot 
oproščene plačila DDV, če je v vsakem posameznem primeru dobave 
izpolnjen eden od pogojev iz 43. člena ZDDV-1, in sicer: 
• njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga 

ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje 
opravljanje ali izboljšanje storitev; 

• jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko 
drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh 
dejavnosti; 

• zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso 
višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna 
odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve 
zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV; 

• ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na 
primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo 
DDV. 

Da bi torej gospodarske družbe, samostojni podjetniki oziroma drugi 
subjekti, ki so ustanovljeni na podlagi ZGD-1, lahko koristili oprostitev 
obračunavanja DDV od storitev osebne asistence (SKD Q/87 in Q/88) 
morajo imeti ali koncesijo ali pa se šteti za dobrodelne, invalidske 
organizacije ali organizacije za samopomoč hkrati pa morajo 
izpolnjevati tudi enega izmed zgoraj omenjenih pogojev. 
 
Obdavčitev storitve z DDV 
Storitve osebne asistence po ZOA, ki se ne uvrstijo (v eno izmed 
dejavnosti) pod šifro SKD Q/88 in posledično niso upravičene do 
oprostitve plačila DDV na podlagi 42. člena ZDDV-1, se obdavčijo z nižjo, 
9,5 % DDV stopnjo, saj gre v vseh teh primerih za storitve pomoči 
oziroma oskrbe ostarelih, obolelih oziroma invalidnih oseb (kar izhaja iz 
2. člena ZOA, ki osebno asistenco definira kot pomoč uporabnikom pri 
vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam 
zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma 
in izven doma), v zvezi s katerimi se nižja stopnja DDV uporablja na 
podlagi 18. točke Priloge I k ZDDV-1. 

 
Spremembe obračuna bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela (Vir: ZZZS) 

 
 
ZZZS obvešča, da bo na podlagi spremembe ZZVZZ-S in drugih 
sprememb na področju obračuna nadomestil plač spremenjen tudi 
Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo 
od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu 
vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil. Na 
podlagi novele ZZVZZ-S bodo spremenjene definicije in formule iz  3. 
točke 15. člena Pravilnika: 
• V primeru, ko se obračuna nadomestilo plače v breme ZZZS za 

celomesečno delovno obveznost in je I. bruto, izračunan iz urne 
osnove za nadomestilo, nižji od 60% minimalne plače, znaša 
nadomestilo  60% minimalne plače. 

• Ko nadomestilo v breme ZZZS ni obračunano za cel mesec, ampak 
le za del meseca, je  I. bruto enak preračunanemu znesku 60% 
minimalne plače. Formula za izračun tega preračunanega zneska je 
odvisna od tega, ali gre za dejanski ali fiksni obračun nadomestila.  

Če povzamemo - spodnji limit za obračun nadomestila plače v breme 
ZZZS je: 
za obdobja zadržanosti do vključno 30.04.2022: ZAJAMČENA PLAČA 
(237,73 EUR). 
za obdobja zadržanosti od vključno 01.05.2022:  60% MINIMALNE 
PLAČE (644,66 EUR). 
v primeru, ko ne gre za obračun nadomestila v breme ZZZS za cel 
mesec, se spodnji limit ustrezno preračuna. 
 
Zgornji limit pri obračunu nadomestil v breme ZZZS pa ostaja tudi po 
noveli ZZVZZ-S enak. Torej nadomestilo ne more biti višje od plače, ki 
bi jo delavec dobil, če bi delal. Delodajalce na ZZZS prosijo, da pri vpisu 
podatka o zgornjem limitu (urni osnovi za delo), upoštevajo, da glede 
na določbe ZDR ''plača, ki bi jo delavec dobil, če bi delal'', ne more biti 
nižja od vsakokrat veljavne minimalne plače.

 
Doslednejše potrjevanje kartičnih plačil pri spletnih nakupih s 5. 3. 2022 (Vir: ZDOPS) 

 
Združenje bank Slovenije opozarja, da je Direktiva EU o plačilnih 
storitvah med drugim prinesla dodatne zahteve za potrjevanje spletnih 
plačil in s tem izboljšala njihovo varnost ter poskrbela za dodatno zaščito 
potrošnika pred goljufijami, predvsem z zahtevo po uvedbi močne 
avtentikacije imetnikov kartic v postopku plačil na daljavo. Izjema 
bodo plačila, ki so ustrezno označena na strani trgovca (npr. 
plačila malih vrednosti ali ponavljajoče se transakcije) ali na 
strani izdajatelja kartice. Te bo še naprej mogoče opraviti brez 
preverjanja istovetnosti imetnika kartice.  
 
Če poenostavimo – kupec mora pri plačilu blaga ali storitve, na primer 
pri spletnemu trgovcu na nek način potrditi, da to plačilo res opravlja 
prav on. To bo potrdil z vsaj dvema od treh spodaj navedenih načinov 
za potrditev istovetnosti kupca: 
• z nečim, kar ve (geslo, koda PIN, odgovor na varnostno vprašanje), 
• z nečim, kar ima (pametni telefon ali druga mobilna naprava), 
• z nečim, kar je (biometrični podatki, kot so prstni odtis, oči oz. 

roženica, obraz, glas). 
 
V bankah in hranilnicah so se zahtevam direktive že prilagodili, 
prav tako pa se morajo zahtevam po močnejši avtentikaciji prilagoditi 

vsi, ki so vključeni v prodajno-nakupni proces – torej tudi trgovci in 
kupci oziroma plačniki. 
 
Če nekdo v procesu ne bo pravočasno zagotovil vseh ustreznih 
prilagoditev, plačila spletnega nakupa na spletnih mestih s 
plačilnimi karticami od 3. maja 2022 (zaradi zahtev 
zakonodaje) ne bo mogoče izvesti.  
 
Opozoriti velja, da takšno potrjevanje spletnih plačil ne bo v uporabi 
vedno in pri vseh spletnih trgovcih. Spletni trgovci se namreč lahko 
odločijo za uporabo izjem (npr. za nižje zneske nakupa), kjer 
dodatna potrditev v mobilni aplikaciji oziroma drugi rešitvi za 
potrjevanje plačil ne bo potrebna (t. i. izjema). Prav tako direktiva 
velja le za plačila znotraj Evropskega gospodarskega prostora, kar 
pomeni, da se plačila za nakupe pri trgovcih izven EEA regije praviloma 
izvajajo brez dodatnega potrjevanja. 
 
Kljub dodatni zaščiti pri opravljanju spletnih nakupov tako fizičnim kot 
pravnim osebam vselej svetujejo, da s kartico, pametnimi napravami in 
gesli ravnate skrbno ter odgovorno. Le tako boste lahko preprečili 
morebitno nepooblaščeno uporabo tretjim osebam. 
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Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (vir: ZDOPS) 

 
 
Urad RS za preprečevanje pranja denarja obvešča, da je bil v Uradnem 
listu RS št. 48 z dne 4. 4. 2022 objavljen nov Zakon o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu RS, to je 5. 4. 2022. 
 
Ključne novosti so: 
• uvedba novega, nereguliranega pregleda stranke brez osebne 

navzočnosti v primeru ugotovljenega neznatnega tveganja za pranje 
denarja ali financiranje terorizma; 

• rahljanje zahtev oziroma pogojev v zvezi z videoelektronsko 
identifikacijo in širjenje možnosti uporabe tega načina ugotavljanja 
in preverjanja istovetnosti; 

• uvedba možnosti, da se pod določenimi pogoji omogočijo drugi varni 
daljinsko upravljani ali elektronski postopki za identifikacijo; 

• jasnejše določbe glede obsega pridobivanja podatkov o dejanskem 
lastniku v primeru poenostavljenega pregleda stranke; 

• črtanje zahteve, da zavezanci izvajajo ukrepe poglobljenega 
pregleda stranke, če je njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec 
politično izpostavljena oseba; 

• razširitev omejitve gotovinskega poslovanja na izplačila nad 
zakonsko določenim mejnim pragom ter razširitev izjeme o uporabi 
določb o omejitvah gotovinskega poslovanja na banke, hranilnice in 
menjalce idr. 

 
Več informacij je dostopnih na povezavi 
https://www.gov.si/novice/2022-04-04-nov-zakon-o-
preprecevanju-pranja-denarja-in-financiranja-terorizma/ 

 

JAVNI RAZPISI 
 
Ugodni krediti za podjetnike, zasebnike, d.o.o.- je, društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetiji 

 
Obveščamo vas, da je v okviru Kreditne sheme Razvojne agencije 
Sora odprt javni razpis. V okviru javnega razpisa se za podjetnike, 
zasebnike, d.o.o. – je, društva, kmetije, dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji…dodeljujejo ugodni krediti za obratna sredstva ter 
investicije. 
 
Krediti za obratna sredstva: 
• namen: za financiranje tekočega poslovanja, 
• rok vračila: do 36 mesecev, 
• obrestna mera za komitente Gorenjske banke d.d., Kranj: 

2,0% nominalno do 2,5% nominalno, 
• obrestna mera za ne komitente Gorenjske banke d.d., 

Kranj: 2,5% nominalno, 
• minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 

5.000,00 EUR, 

• maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni 
omenjen. 

Krediti za investicije: 
• rok vračila: nad 36 mesecev do 120 mesecev, 
• obrestna mera za komitente Gorenjske banke d.d., Kranj: 

6 mesečni EURIBOR + od 2,0% do 2,5%, 
• obrestna mera za ne komitente Gorenjske banke d.d., 

Kranj: 6 mesečni EURIBOR + 2,5%, 
• minimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: 

5.000,00 EUR, 
• maksimalni znesek posamezne vloge za najem kredita: ni 

omenjen. 
Tudi letos se krediti dodelujejo preko Gorenjske banke d.d., Kranj. 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Razvojno agencijo Sora 
d.o.o., na tel. št. 04 50 60 220. 

 
Za turistična podjetja na voljo enkraten dodatek za turizem 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da je v 
petek 8.4.2022 preko Javne agencije SPIRIT Slovenija objavilo 10 
milijonov evrov vreden razpis za tako imenovani enkratni 
dodatek za turizem. V Uradnem listu ga interesenti najdejo pod 
nazivom Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu 
dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na covid-19. 
 
Sredstva so namenjena mikro, malim in srednjim podjetjem iz 
turistične, gostinske in kulturno-umetniške dejavnosti, ki so 
bila v času epidemije covid-19 najbolj prizadeta. Z naslova 
omenjenega razpisa si upravičenci lahko obetajo enkratno pomoč 
v višini 6.000 evrov na zaposlenega. 
 
Upravičenci po tem razpisu so fizične in pravne osebe, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost in so imele na dan 31. julija 2021 v 
podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno 
izmed naslednjih standardnih klasifikacij dejavnosti (krajše SKD): 
 
• 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, 
• 56.300 Strežba pijač, 
• 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, 
• 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj, 

• 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti, 
• 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
• 90.010 Umetniško uprizarjanje, 
• 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje. 

Za izvedbo javnega razpisa je skupno na voljo 9.980.000 evrov, 
upravičeni stroški pa so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času 
ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 
2021 do 31. januarja 2022.  
 
Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 
evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno 
podjetje pa se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z 
najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. 
januarja 2022. 
 
Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka 
od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019, in sicer v višini vsaj 
75 odstotkov. Upravičenci lahko vlogo na razpis oddajo do 
vključno 22. aprila 2022. Več informacij in razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Javne agencije 
SPIRIT Slovenija. 
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Objavljena razpisa za lesno predelovalno industrijo in za okoljske znake v gostinstvu in turizmu 

 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek 25. 3. 
2022 objavilo dva javna razpisa.  
Prvi je za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši 
prehod v podnebno nevtralno družbo v vrednosti 28 milijonov 
EUR. Upravičenci se lahko nanj prijavijo v več rokih, prvi je 6. 5. 
2022. Drugi roki za oddajo vlog so še 1. 9. 2022, 20. 2. 2023, 31. 
8. 2023 ter 15. 1. 2024 in 26. 8. 2024.  

Drugi objavljen razpis je za spodbujanje uvajanja okoljskih in 
trajnostnih znakov za ponudnike v gostinstvu in turizmu, 
kjer je razpisanih 300.000 EUR, rok za prijavo pa je 29. 8. 2022.  
 
Razpisna dokumentacija z navodili za pripravo vlog je objavljena na 
spletni strani MGRT. 

 
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. 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: 41,04 EUR  (velja od 1. 4. 2022 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: 5,77 EUR. 
ŠTUDENTSKO DELO: Od 15. 1. 2022 dalje znaša minimalna bruto urna postavka 6,17 EUR. 

 

 
 

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) - MAREC 2022

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca

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

1.181,75 6.893,57

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 183,17 1.068,50

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 104,58 610,08

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 75,16 438,43

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 77,52 452,22

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 6,26 36,54

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 1,18 6,89

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 1,18 6,89

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,65 9,65

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,71 4,14

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79

Skupaj drugi prisp. 4,72 27,57

PRISPEVKI SKUPAJ 451,41 2.633,34

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2022

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun Referenca
1.969,59


