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ZADEVA: Soglasje k ceniku nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita – predlog za 

obravnavo

1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi prvega odstavka 2. člena, šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 

21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in petega odstavka 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list 

RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.), je 

Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k ceniku nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita, ki ga 

je določila skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije dne 20. 5. 2022.

                                                                              Barbara Kolenko Helbl

                                                                                  GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

- predlog sklepa Vlade RS

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Služba Vlade RS za zakonodajo,

- Ministrstvo za finance,

- Urad Vlade RS za komuniciranje,

- Generalni sekretariat Vlade RS.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:



/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg, Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo
Franc Stanonik, vodja Sektorja za domače storitve na Direktoratu za notranji trg, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:
Vladi RS je Obrtna-podjetniška zbornica Slovenije predložila cenik nadomestil za zaračunavanje 

storitev za izvajanje javnih pooblastil na področju mojstrskih izpitov. Vlada RS soglaša s

predloženim cenikom nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita.

/

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Gradivo nima učinkov na področjih iz četrtega odstavka 8.b člena Poslovnika Vlade RS.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva vpliva na:

- pristojnost občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti: NE

Gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja, saj v 

skladu z 11. točko prvega odstavka 6. člena Zakona o dostopu do 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 

7/18) predhodna javna objava ni bila potrebna.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Matevž Frangež
državni sekretar



PREDLOG SKLEPA

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:

Ljubljana,

Na podlagi prvega odstavka 2. člena, šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 

21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in petega odstavka 39. člena Obrtnega zakona (Uradni 

list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 –

popr.), je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …. sprejela naslednji:

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k ceniku nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita, ki 

ga je določila skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije dne 20. 5. 2022.

                                                                               Barbara Kolenko Helbl 

                                                                                  GENERALNA SEKRETARKA 

Sklep prejmejo:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,

- Služba Vlade RS za zakonodajo,

- Ministrstvo za finance,

- Urad Vlade RS za komuniciranje,

- Generalni sekretariat Vlade RS.



Soglasje k ceniku nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita

Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS) je Obrtna-podjetniška zbornica

Slovenije predložila cenik nadomestil za zaračunavanje storitev za izvajanje javnih pooblastil na 

področju mojstrskih izpitov.

V skladu s petim odstavkom 39. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 102/07, 30/13 in 36/13 – popr.) višino nadomestil za 

opravljene storitve pri izvajanju javnih pooblastil določi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v 

soglasju z Vlado Republike Slovenije.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije na podlagi določb Obrtnega zakona ter Zakona o 

poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) izvaja javno 

pooblastilo za izvajanje mojstrskih izpitov. Cene za izvajanje mojstrskih izpitov so bile oblikovane 

leta 1999, tj. pred pričetkom izvajanja mojstrskih izpitov. Cenik je potrdila skupščina Obrtne 

zbornice Slovenije dne 6. 12. 1999. K ceniku je soglasje k določitvi višine nadomestil za 

zaračunavanje storitev za izvajanje javnih pooblastil podala Vlada RS s sklepom št. 389-06/99-1 z 

dne 26. 6. 2000. V ceniku so se cene I. in II. dela izpita nekoliko razlikovale glede na mojstrski 

naziv. Potrjen je bil sledeči cenik: 

Od leta 2000 do danes je bila zaznana rast cen, predvsem so se povišali z delom povezani 

stroški (najem šolskih delavnic, stroški izpitnih odborov, dnevnice, kilometrine, stroški dela za 

strokovna, tehnična in administrativna opravila, obratovalni stroški in stroški računalniške opreme, 

gradiva, diplome itd.). Glede na navedeno je dne 20. 5. 2022 na podlagi 64. člena statuta Obrtno-

podjetniške zbornice Slovenije na 1. izredni seji skupščina potrdila cenik nadomestil za 

opravljanje mojstrskega izpita. Znesek za posamezni del mojstrskega izpita je enak za vse 

mojstrske nazive.





Na 1. izredni seji skupščine Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je bil dne 20. 5. 2022 potrjen 

sledeči cenik:

Vlada RS soglaša z navedenim cenikom nadomestil za opravljanje mojstrskega izpita.
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