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 Število ur v mesecu APRILU 2022: 152 ur = 19 delovnih dni  
 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2022 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.181,75 6.893,57 

1.969,59     

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 
 

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

*   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP):  1.969,59 EUR 

**  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60 % od  1.969,59 = 1.181,75 EUR 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s  
    petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.969,59 x 3,5 =  6.893,57 EUR 

 

 

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje 

do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 

 

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti 
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 38,68 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 40,00 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni 

delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ  in za invalidnost in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z 

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic (OPSVD) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 
Če podatki v OPSVD niso pravilni in/ali popolni, ali če obrazec ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVD najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 

 

        DŠ pomeni davčna številka zavezanca       

        *     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR          
        **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu v letu 2022 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače PP:  
               90 % od 1.969,59 = 1.772,63 EUR 
        ***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
              odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.969,59  x 3,5 = 6.893,57 EUR   

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

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

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 
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Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki. 
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Opomba: Ker se Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s 1.1.2020 ne uporablja več, v 

nadaljevanju navajamo le zneske po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja – v nadaljevanju Uredba (Uradni list RS, št. 140/2006, 

76/2008, 63/2017 in 71/18).  

 

2. Prehrana: 

- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,76 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

 

3. Dnevnice za službena potovanja v RS (enako za zaposlene): 

              neobdavčeno 

        po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      do 21,39 EUR 

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =          do 10,68 EUR 

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                   do   7,45 EUR                                    

 
4. Kilometrina: 
Na podlagi Uredbe se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno 
osnovo. 

               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 
4,49 EUR /dan – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 
dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža 
delodajalca). 

 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1.1.2022) = 1.074,43 EUR. Pozor: Najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 01.03.2022 do 
28.02.2023 znaša 1.181,75 EUR (glej pojasnilo spodaj). 
 
Opomba: Zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, so od 01.01.2020 vsi dodatki, del plače za 
poslovno in delovno uspešnost, izvzeti iz minimalne plače. 
 
 
7. Prevoz na delo: 
1. V višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom 
opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer 
oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
2. Do višine 140 EUR, če je delavec prisoten najmanj en dan na delu in je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. 
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Po novi ureditvi (za povračila stroškov od meseca septembra 2021 dalje) so povračila stroškov za 
prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme 
ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, 
da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se  znesek, ki se ne všteva v davčno 
osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer 
razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, 
če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega 
prebivališča. 
Opomba: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom 
stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih 
kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi 
o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem. 
 

Več informacij: Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe | GOV.SI 
 
 
8. Povprečna bruto plača v RS predpretekli mesec:  
      (februar 2022)  = 1.927,08 EUR 
 
 
9. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2022): 
        

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

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

  1.143,03 375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)  

1.143,03   375,00 

  
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna 
olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 375,00 eura. 
 
10. Posebne olajšave ZA LETO 2022:        
 

  Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka  209,17 

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 757,91 

Za drugega vzdrževanega otroka 227,39 

Za tretjega vzdrževanega otroka 379,26 

Za četrtega vzdrževanega otroka 531,12 

Za petega vzdrževanega otroka 682,99 

 
 
11. Regres za letni dopust: 
Zakon o delovnih razmerjih v 131. členu določa, da je dolžan delodajalec delavcu, ki ima pravico 
do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače (1.074,43 EUR). Regres 
mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno 

https://www.gov.si/novice/2021-07-15-povracilo-stroskov-prevoza-sprememba-uredbe/
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pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok 
izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
 
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do 
100% odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjih podatkih 
Statističnega Urada RS, glede na dan izplačila regresa, ni potrebno obračunati prispevkov 
za socialno varnost. V skladu z novelo Zakona o dohodnini pa se regres do te višine ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  
Navedeno pomeni, da je po uveljavitvi sprememb izplačilo regresa, na dan izplačila, neobdavčeno 
in neoprispevčeno do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (zadnje 
znane na dan izplačila – trenutno znaša 1.927,08 EUR), kar pomeni, da bo delavec prejel regres 
v celotnem znesku. 
Ker pa se povprečna mesečna plača spreminja, je zakonodajalec na letni ravni postavil limit in 
sicer bo izplačilo regresa neobdavčeno do višine 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
Eventuelno obdavčitev regresa (samo z dohodnino) bo davčni organ poračunal ob letni odmeri 
dohodnine. 
 
12. Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev: 
 

Začasno in občasno delo upokojencev  

Leto 
MIN bruto urna 
postavka v EUR 

MAX bruto 
dohodek v EUR 

od 1.3.2022 do 4.5.2022 5,77 8.639,07 

od 5.5.2022 do 28.2.2023 6,17 9.237,96 
 
 
13. Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo: 
 

Študentsko delo  Veljavnost od              MIN bruto urna postavka v EUR 

  od 15. 1. 2022 6,17   
 
 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  729,58        16 % 

729,58 2.145,83 116,73   + 26 %  nad 729,58 

2.145,83 4.291,67 484,96   + 33 %  nad 2.145,83 

4.291,67 6.180,00 1.193,08   + 39 %  nad 4.291,67 

6.180,00   1.929,53   + 45 %  nad 6.180,00 

 
15. Nagrada za dijake in študente – zneski po Uredbi, za opravljeno obvezno praktično delo v 
obdobju enega meseca: 
Dijaki:    
1.   letnik : 172 EUR                  
2.   letnik:  172 EUR 
3.   letnik:  172 EUR 
4.   letnik:  172 EUR 
Študenti:   172 EUR 
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INFORMACIJA O PRIČETKU IZDAJE NOVIH OSEBNIH IZKAZNIC 

 
Seznanjamo vas, da je Republika Slovenija 28. marca 2022 začela izdajati biometrične osebne 
izkaznice, skladno z Uredbo (EU) 2019/1157 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 
2019 o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, 
izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do 
prostega gibanja. 
  
Nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba 
obraza in dva prstna odtisa. Prstna odtisa se odvzameta državljanom po 12. letu starosti. 
Biometrični podatki so shranjeni samo na čipu individualne osebne izkaznice in se lahko 
uporabljajo samo za preverjanje verodostojnosti dokumenta in istovetnosti lastnika dokumenta pri 
prehodu meje. 
  
Nova osebna izkaznica, je za osebe od dopolnjenega 12. leta starosti, obenem tudi elektronska 
osebna izkaznica, saj čip vsebuje tudi kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in dve sredstvi 
elektronske identifikacije (visoke in nizke ravni zanesljivosti). Potrdilo visoke ravni zanesljivosti in 
kvalificirano potrdilo za elektronski podpis sta zaščitena z uporabniškim geslom, ki si ga uporabnik 
nastavi z začetnim geslom. Državljanu omogoča elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za 
dostop do elektronskih storitev ter elektronsko podpisovanje. Osebna izkaznica vsebuje QR-kodo, 
ki omogoča preverjanje veljavnosti na portalu e-Uprava in s tem povečuje pravno varnost 
(veljavnost lahko preverjajo notarji, banke, zavarovalnice in podobno v Sloveniji in tujini). Na novi 
osebni izkaznici naslov prebivališča posameznika vsebuje tudi pošto in poštno številko, dodan je 
tudi podatek o državi in kraju rojstva. Predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih 
osebnih izkaznic bo z biometrično osebno izkaznico mogoča tudi uporaba v sistemu 
zdravstvenega zavarovanja. Na podoben način kakor s kartico zdravstvenega zavarovanja bo 
mogoče uveljavljati zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko 
identifikacijo. 
 
Dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. Vse obstoječe osebne izkaznice se 
lahko uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno 
veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti. 
  
Več informacij glede novih osebnih izkaznic je dostopnih na povezavi: 
https://www.gov.si/teme/biometricna-osebna-izkaznica/. 
in v predstavitveni brošuri. 
 
 

 
GARANCIJA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE (P1 

+ 2022) 

 
Slovenski podjetniški sklad je 15.04.2022 objavil  razpis za garancije za bančne kredite s 
subvencionirano obrestno mero. Namen razpisa je zagotavljati ugodno financiranje MSP ter s tem 
omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej: 
· za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP 
· za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki 
omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja, 
· za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. 
 
Podjetja lahko zaprosijo za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v 
višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, 

https://www.gov.si/teme/biometricna-osebna-izkaznica/
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/svetovanje/dokumenti/Predstavitvena%20bru%C5%A1ura%20-%20NOVE%20OSEBNE%20IZKAZNICE.pdf
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ki jih bodo predhodno odobrile banke. 
 
Garancije SPS-a za podjetja predstavljajo ugodno zavarovanje bančnega kredita, hkrati pa bodo 
podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,35/0,60/0,85 
%, odvisno od vrste garancije. 

Dodatne informacije in kontakti: 
Vsa dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada. 
 
Informacije lahko pridobite na telefonskih številkah: 
(02) 234 12 74, (02) 234 12 88, (02) 234 12 42, (02) 234 12 59 in (02) 234 12 64 ali po e-
pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 

 
 

BREZOBRESTNI KREDIT ZA ČLANE OOZŠ 

 
Spomnili bi vas, da tudi letos nudimo svojim članom, kot že pretekla leta kratkoročni 
brezobrestni gotovinski nenamenski kredit pri NLB d.d. do višine 20.000,00 EUR (OOZŠ 
refundira obresti). Doba vračila je 1 leto. 
 
Podrobne informacije glede pridobitve kredita ter pogoji in potrebna dokumentacija so navedene 
na spletni strani naše zbornice na povezavi: https://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkorocni-
brezobrestni-gotovinski-krediti-za-clane-oozs .  
 
Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se obrnite na svojo območno obrtno-
podjetniško zbornico. 
 

VPIS V IMENIK VODIJ DEL (IVD) 

 
Obveščamo vse, ki opravljate obrtno dejavnost na področju gradbeništva in imate 
pridobljeno obrtno dovoljenje, da se do vključno 31. 05. 2022, kot nosilec obrtne dejavnosti, 
še lahko vpišete v imenik vodij del pri OZS.  
 
Kasnejših vpisov za nosilce dejavnosti, novi gradbeni zakon več ne dopušča. 
 
Vpis v imenik vodij del ni potreben samo pri izvajalcih tistih zaključnih gradbenih del, katera 
pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte, to so predvsem: oblaganje tal in sten, 
pleskarka dela, steklarska dela, razne obloge in zaključki, ter druga zaključna gradbena dela. 
 
Za izvajalce vseh ostalih del, tako za izvajanje novogradenj kot za izvajanje vzdrževanja, pa je 
imenovanje vodje del obvezno (zemeljska dela, nizke gradnje, rušitvena dela, vsa gradbena dela, 
postavljanje ostrešij in krovska dela, fasaderska dela, strojne inštalacije, elektroinštalacije, razna 
zunanja dela, nadstreški, …..). 
 
 
Po 1. 6. 2022 bo možen samo še vpis v imenik vodij gradnje na podlagi ustrezne strokovne 
izobrazbe (mojster, gradbeni delovodja, tehnik s strokovnim izpitom za vodenje del, inženir s 
strokovnim izpitom za vodenje del). 
 
 
 
 
 

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=152
mailto:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
https://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkorocni-brezobrestni-gotovinski-krediti-za-clane-oozs
https://www.ooz-ljsiska.si/stran/kratkorocni-brezobrestni-gotovinski-krediti-za-clane-oozs
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RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH KAPACITETAH OOZŠ V 

POLETNIH MESECIH  

*ANKARAN 

*KRANJSKA GORA 

 
Samo spomnili bi vas na razpis, ki ste ga že vsi prejeli po elektronski pošti. Rok za prijavo je do 
najkasneje  3.6.2022.  
Prijavnico najdete na strani 9. 
 
 
 
Lep pozdrav 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                     Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva 
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PRIJAVNICA ZA KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ 
 

 

 

 

Član OOZŠ (naziv) ……………………………………………………………………………………… 

 

Naslov: …………………………………………………….  Tel:……………………………………….. 

 

e-pošta: ………………………………………..................... (opomba: predračun vam bomo poslali na 

navedeni elektronski naslov) 

 

 

Se prijavljam za : 

 

A. POČITNIŠKI APARTMA ANKARAN, POČITNIŠKO NASELJE OLTRA  

       (57 m2, terasa in balkon v dveh etažah, 6 ležišč) 

 

V terminu …………………………………………………………………………………………………. 

 

(Opomba: VPIŠITE NAJMANJ 10-DNEVNI TERMIN (9 NOČITEV) VAŠIH PREDVIDENIH 

POČITNIC ZA TERMINE V JULIJU IN AVGUSTU, OZIROMA NAJMANJ 5-DNEVNI 

TERMIN (4 NOČITVE) ZA LETOVANJE V JUNIJU ALI SEPTEMBRU) 

 

B. POČITNIŠKO TRISOBNO STANOVANJE ČIČARE, KRANJSKA GORA  

       (53 m2, terasa in balkon, 6 ležišč) 

 

 

V terminu: ………………………………………………………………………………………………… 

 

(Opomba: VPIŠITE NAJMANJ 10-DNEVNI TERMIN (9 NOČITEV) VAŠIH PREDVIDENIH 

POČITNIC ZA TERMINE V JULIJU IN AVGUSTU, OZIROMA NAJMANJ 5-DNEVNI 

TERMIN (4 NOČITVE) ZA LETOVANJE V JUNIJU ALI SEPTEMBRU) 

 

Opomba: Strinjam se, da bo koriščenje počitniških kapacitet OOZŠ v skladu s pravili, ki 

bodo veljala za COVID v času termina najema počitniške enote OOZŠ. 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, …………………….                                         Podpis in žig člana:  

 

 
 


