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Podjetniški vzor
Menard RA d.o.o.

Spremembe zakona
o dohodnini

Devetdeset let
slaščičarstva Berzo
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Stiki

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

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 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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Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

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: Prejemniki priznanja Podjetniški vzor 2020
Damjan, Domen in Miha Menard;
desno predsednik OZS Branko Meh
Foto: A. Šijanec
Izdajatelj:

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena
1/1 stran (A4)
200 €
½ strani (A5)
150 €
¼ strani (A6)
100 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
Križanka
100 €
Oglas na zadnji strani:
+ 40 %
Oglas na predzadnji strani:
+ 20 %

za člane 40 % popusta

120 €
90 €
60 €
45 €
60 €

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.

Aktualno

Spremembe Zakona o dohodnini

Pomen in priložnost

Novela zakona o dohodnini, Zdoh-2Z, je bila objavljena v Ur. l. RS št. 39/2022
z dne 21. 3. 2022. Veljati je začela naslednji dan, uporablja pa se za davčna obdobja od 1. januarja 2022 dalje. Novela zakona prinaša postopen dvig splošne
olajšave, razbremenitev dohodkov iz kapitala, spremembe pri izplačilu dela
plače za poslovno uspešnost in boniteti za osebno vozilo na električni pogon,
hkrati pa se v zakon prenašajo tudi spremembe pri olajšavah za samostojne
podjetnike. Več si lahko preberite v aprilski številki revije Obrtnik podjetnik,
na str. 70 ali na spletni strani: https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/;
(davčna svetovalka – specialistka Jasmina Malnar Molek).

Uspešni podjetnik dr. Aleš Štrancar je
takole strnil svojo oceno sedanjega trenutka: »Kovid, vojna v Ukrajini, gospodarsko nazadovanje Evropske unije in
novi pretresi, ki prihajajo, bodo temeljito spremenili naše življenje in navade.
Življenjski standard, kot ga poznamo danes, v naslednjem desetletju ne bo več samoumeven. Pridelava hrane, alternativni
viri energije in izvoz izven meja EU postajajo za malo Slovenijo strateškega pomena. In hkrati priložnost.« Temu pravzaprav
ni kaj tehtnega dodati. Nas pa ta ocena
lahko ozavesti, da smo še kako odvisni
tako od ožjega kot od najširšega, svetovnega dogajanja in trendov, ki se uveljavljajo v svetu. Nič ni več zgolj lokalno. Vsak
premik odseva celo v neslutenih razdaljah.
»Če rešiš eno življenje, si rešil svet,« pravijo.

Obširnejši prispevek lahko preberete tudi na postojnskih straneh tokratnega KG.

Nova sprememba pokojninskega zakona
Najpomembnejša sprememba, ZPIZ-2, ki utegne zanimati veliko moških
zavarovancev, je ta, da ob sporazumnem dogovoru lahko dodatni odmerni
odstotek zaradi skrbi za otroke v višini 1,36 % za enega otroka, 2,72 % za dva
otroka in 4,08 % za 3 otroke uveljavi moški, ne glede na pogoj uživanja nadomestila iz naslova starševstva, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. V primeru smrti ženske, ki ni uveljavila
pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko moški uveljavi dodatni odmerni odstotek brez sporazumnega dogovora. (specialist za
delovno pravo in pravo socialne varnosti Dušan Bavec)

Pomembno!
Nosilci obrtne dejavnosti se v imenik vodij del lahko vpišejo le še do 31. 5.
2022. Po tem datumu se bodo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v
imenik vodij gradnje lahko vpisovali le mojstri s področja gradbeništva. Vsi,
ki opravljate katero od gradbenih dejavnosti, se čim prej oglasite na svoji območni zbornici, da uredite vse potrebno za vpis v imenik vodij del.

Usposabljanje za nego obraza
Na Srednji šoli Izola v sklopu projekta MUNERA organizirajo usposabljanje
Nega obraza. Usposabljanje je namenjeno zaposlenim na različnih delovnih
mestih, kjer lahko pridobljena znanja, spretnosti in zmožnosti uporabljajo ob
stiku z uporabniki njihovih storitev (npr. frizerji), kot tudi tisti, ki na delovnem
mestu potrebujejo znanja in spretnosti za osebno nego zaradi izpostavljenosti delovnega mesta. Osebna urejenost postaja za različne delodajalce
vedno bolj pomembna.
maj 2022
Usposabljanje in vse aktivnosti po
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programu so brezplačne.
Udeleženci usposabljanja prejmejo
potrdilo s pridobljenimi kompetencami.
Program usposabljanja in prijavnico z
izjavo delodajalca lahko dobite na vaši
zbornici. Rok za prijavo je 17. 5. 2022.
Prijavo pošljite na naslov tejacerne@
gmail.com. Dodatne informacije
lahko dobite na navedenem elektronskem naslovu.

Za nami so volitve. Volivci so izglasovali.
Od devetdesetih poslank in poslancev,
izvoljenih v parlament zdaj pričakujemo,
da nam bodo s svojimi odločitvami naslednja štiri leta trdno in trajnostno oblikovali okolje, ki bo razvoju gospodarstva
in družbe prijazno, seveda ob dejstvih
iz uvodnih misli dr. Štrancarja. Smemo
pričakovati tudi medsebojno prijazno in
spoštljivo komunikacijo? Bodo besede
hvala, prosim, oprosti spet našle svoje
mesto v našem vsakdanjiku? Utopija? Ne
bi smela biti.
V Cerknici so se lotili sanacije zgradbe,
v kateri ima zbornica svoje poslovne prostore. Leta terjajo vzdrževalna dela. Premoženje je pač tudi breme.
Logatčani Damjan, Miha in Domen Menard so letos prejeli priznanje Podjetniški
vzor 2020. Ob vladnem obisku Logatca
konec marca in v začetku aprila pa sta
podjetji Okna in vrata Nagode ter Oblak
group obiskala tudi ministra za gospodarstvo in finance.
Na postojnskih straneh objavljamo daljši
članek o spremembah zakona o dohodnini ter znova opozarjamo na razpise in
izobraževanja.
Vrhničani predstavljajo dolgoletno tradicijo – že devetdeset let je priljubljena
med njimi – slaščičarno Berzo.
Urednik
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Obvestila OOZ Cerknica

REPUBLIKA SLOVENIJA

Živopisen dan v Beli krajini
Po prvem pomladnem dnevu, v marcu, smo se odpravili na
celodnevno strokovno ekskurzijo v Belo Krajino. Najprej smo
se ustavili v Semiču, kjer smo obiskali družbo Kambič d.o.o.,
ki se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, montažo in testiranjem
zahtevnejše laboratorijske opreme in procesne opreme.
Prijazno nas je sprejel g. Gorazd Kambič, lastnik in direktor
podjetja, ki je nasledil očetovo firmo, ki je na tržišču že 35
let. Izpostavil je pomen pravilnega prevzema dejavnosti, z
razdelitvijo premoženja med naslednike ob prenosu v izogib morebitnim zapletom in težavam, ki se običajno pojavijo kasneje ter zavedanje resnosti odločitve, da nekaj prevzameš in polne odgovornosti, da boš vse prejeto predano
in z vsem srcem peljal naprej.

Obisk pri Kambič d.o.o.

Foto: Katja Lipovšek

maj 2022

Posebej je bila zanimiva predstavitev opreme za izdelavo
LIOFILIZIRANEGA sadja (suho hrustljavo sadje, ki mu je odvzeta voda). V Sloveniji imamo dve družini, ki sta v dejavnosti proizvodnje liofiliziranega sadja našli svoj »kruh«.

V vasi Radovica smo obiskali turistično kmetijo Bajuk. Na
kmetiji sami pridelajo vse meso in suhomesne izdelke. Posebej pa so ponosni na zidanico, ki svoje zaklade hrani pet
metrov pod zemljo.
Nato smo se odpravili do stare, tipične lesene belokranjske hiše iz 18. stoletja, kjer smo udeleženci prisostvovali
učni uri iz časa po drugi svetovni vojni. Vrnili smo se v leto
1957. Na humoren, zabaven, a hkrati poučen način smo
spoznavali Belo krajino, njeno zgodovino, kulturo, belokranjsko nošo, glasbila, kulinarične značilnosti.
O vsem tem nas je poučil strog, a pravičen učitelj g. Jože
Matekovič, ki še zmeraj prisega na palico ter klečanje na
koruzi. Po koncu šolske ure smo »učenci« prejeli spričevala s svojim imenom in priimkom kot dokaz, da smo osvojili
osnovno znanje o Beli krajini.
Idejni zasnovi tovrstne turistične ponudbe je botroval humorist in pisec Toni Gašperič. Leta 2014 je Jože Matekovič dobesedno preselil staro belokranjsko hišo in v njej uredil prostore šole. V razredu ne manjkajo prave šolske klopi, tablice
za pisanje učencev in stara tabla z belo kredo. In ne manjka
smeha – najboljši »odklop« vseh časov, so menili udeleženci.
Po »pouku« je sledila kratka vožnja do Rosalnic, kjer se ob
vznožju Treh far, znanega romarskega središča, razprostira
kompleks, ki pripada podjetnikoma, Stanku in Mojci Kramarič.
S pekarno Domače dobrote Mojce in z izdelki je podjetnica opravičila svoje ime in sloves. Na mizah so nas pričakale
sladke dobrote iz njene pekarne, zakurjena peč, kjer je spekla pogačo, katere mesenje in pripravo za peko smo spremljali v prostoru, ki je zgrajen iz odpadnega materiala, ki ga
mož kot vgrajevalec stavbnega pohištva in stekla pobira na
terenu. Videli smo stara vrata, okna, tramovje, zidovje, ki s
tenkočutno sestavo soustvarjajo čudovit ambient.
Spregovorila je o letih odrekanja, garanja, vsakodnevnem
vstajanju ob treh ponoči ter o vsej radosti, ponosu in sreči,
ki jo skupaj s kruhom in sladicami deli v Beli krajini in vse do
novomeške tržnice. Pred zaključkom obiska smo si ogledali
tudi steklarski in gradbeni del dejavnosti Kramaričev.

»Učenci« s spričevali pred šolo Brihtna buča
in učiteljem (s palico)

Mojca Kramarič z v krušni peči pečeno belokranjsko pogačo

Foto: I. D.

Foto: I. D.

Foto: I. D.
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Martin Pečarič predstavlja penino
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Obvestila OOZ Cerknica
Usposabljanje prevoznikov
Usposabljanje prevoznikov bo potekalo v soboto, 21.
maja, s pričetkom ob 7.00 v Gasilnem domu Cerknica.
Prijavnice vam bomo poslali po elektronski pošti v prvih
dneh maja. Spomnite drug drugega.

Foto: I. D.

Vpis v imenik vodij gradbenih del

V proizvodnih prostorih laboratorijske opreme Kambič

Strokovno ekskurzijo smo, skoraj že v temi, zaključili v Hiši
vin Pečarič v Čurilah, ki je z vinogradništvom povezana že
več stoletij. Kmetija je trenutno v lasti g. Martina ter njegove
žene Polone, ki se je odločila, da kot slovenistka, degustaciji
vina doda govorjeno besedo (verz, prozo), kar je izjemna
in dodana vrednost obiska Hiše Pečarič. V vinogradništvu
izkušnje pridobiva tudi njunih 5 otrok. Svoje izdelke prodajajo predvsem doma oziroma v njihovem lepo urejenem
prodajnem salonu.

Vse gradbenike smo ustno, pisno, tudi prek e-mailov obvestili o obveznem vpisu v imenik vodji gradbenih del. Prejeli
smo kar nekaj vlog, ki romajo na OZS Slovenije, ki je pristojna za vpis in vodenje vpisnika. Račun za plačilo pristojbine
boste prejeli po izvršenem vpisu. Vse, ki vlog še niste oddali,
pa še enkrat obveščamo, da je rok za oddajo 31. 5. 2022!
Po tem datumu bo za vpis potreben mojstrski izpit.
Nekatera vprašanja glede izpolnjevanja pogojev v tem
trenutku ostajajo še odprta. Upajmo, da bodo odgovori na voljo v doglednem času. Še vedno pa v maju lahko
opravite NPK za določene zvrsti gradbenih dejavnosti.
Moramo pa priznati, da se z vsebino gradbenega zakona
v vseh teh štirih letih ni nihče pretirano ukvarjal in smo
zamudili čas v decembru, ko je bil zakon v parlamentarni
proceduri in ko je bila priložnost, da bi se sugestije, ki se
porajajo v praksi pri individualnem reševanju, implementirale v zakonodajo. Žal.

Marsikaj zanimivega smo slišali na poti po Beli Krajini. In kaj
odlikuje ljudi, ki smo jih srečali? Kaj je pomembno, da se posel nadaljuje iz roda rod; da zbereš moč, da leta vstajaš noč
za nočjo in delaš, pečeš kruh, in ga zjutraj z nasmehom vsega
toplega in dišečega prodajaš na stojnici? Pustiš dobro plačano
službo in se posvetiš družini, otrokom, vinogradu?

Išče se …
Družba STRABAG išče gradbene izvajalce za gradnjo hale
v Sežani. Kontakt: Uroš Erjavec, 030 721 575.

Vsi so nas sprejeli z nasmehom, poslovili smo se z nasmehom in čutiti je bilo, da je zadovoljstvo obojestransko. Plačilo za opravljeno delo je dvojno, če veš, da si delo opravil
dobro. Ljudje, ki smo jih srečali svoje delo opravljajo odlično. Z veliko mero odrekanja, predanosti poslu, družini, tradiciji, izročilu, odlikuje jih delavnost, inovativnost in kot je
dejala Mojca, poštenost. Več kot daš, več dobiš. Ja, podobne zgodbe se pišejo širom po Sloveniji, kjer se posamezniki odločijo, tvegajo, verjamejo in uspejo. Nekam poznano
vam zveni, kajne? Ja, ker ste del teh zgodb tudi vi sami. In če
vas tokrat ni bilo z nami, naslednjič res ne manjkajte.

Nova podoba zbornične hiše
V aprilu so se pričela gradbena dela delne sanacije temeljev
in ureditve dvorišča pred zbornico, ki bo vsak čas dobilo
tudi novo asfaltno prevleko. Z navedenimi posegi se dokončno rešuje zamakanje v kletne prostore zbornične hiše
in prenova dotrajanega tlakovanega dvorišča.

marec 2022

V naslednjih mesecih sledi obnova zunanjosti in predvsem
notranjih prostorov zbornične hiše.

Foto: I. D.
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Stavbno pohištvo PVC Kramarič
Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zbornica dobiva novo podobo

Pripravlja
Silva Šivec

Foto: S. Š.
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Priznanje podjetniški vzor
podjetju Menard RA d.o.o.
iz Logatca

REPUBLIKA SLOVENIJA

Delavnica
Postanite masterchef v prodaji

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v četrtek, 17.
marca 2022, na Brdu pri Kranju podelila prestižna priznanja
Obrtnik leta in Podjetnik leta 2020, Obrtnik leta in Podjetnik
leta 2021 ter priznanje Najstarejši obrtnik leta 2020. Priznanje podjetniški vzor so prejeli tudi Damjan, Miha in Domen
Menard, lastniki in direktorji podjetja Menard RA d.o.o. iz
Logatca. S svojim znanjem in drznimi mladostnimi idejami so pripomogli k rasti podjetja in kakovostnim izdelkom
lastne izdelave, ki se lahko kosajo s konkurenčnimi izdelki
drugih priznanih blagovnih znamk. Podjetje z znanjem in
kakovostjo uspešno konkurira na trgu in je sposobno zadostiti zahtevam tudi najbolj zahtevnih strank.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali male skrivnosti, ki
bodo povečale prodajo, se naučili učinkovite komunikacije
s kupci, spoznali moč strateške komunikacije, osvojili konkretne korake za reševanje problemov in konfliktnih situacij, se naučili, kako na izzive pogledati iz različnih zornih kotov, pridobili tehnike za sprostitev in premagovanje stresa.
Delavnica je namenjena vsem, ki si želijo povečati zaslužek
in pritegniti nove stranke/kupce.
Delavnico bo vodila Nataša Kogoj, mednarodni licenčni
NLP trener in coach, podjetnica, avtorica knjižne uspešnice
Vožnja v svobodo, mentorica za doseganje osebne in poslovne odličnosti.
Seminar bo v sredo, 11. maja, od 16.30 do 19.00 v predavalnici OOZ Logatec. Prijave in dodatne informacije: anja.zagar@
ozs.si, 051 417 778. Delavnica je za udeležence brezplačna.

Foto: Aleš Beno/Finance

Delavnica Zavarovanje terjatev

Predsednik Bogdan Oblak na logaškem razvojnem forumu časnika
Finance, 21. aprila v Logatcu

Delavnice
Prenos lastništva podjetja

maj 2022

OOZ Logatec v sodelovanju z OOZ Maribor organizira serijo
delavnic na temo pravočasne priprave na prenos lastništva za podjetnike - lastnike, ki razmišljajo o prodaji ali
predaji podjetja, ter (potencialne) naslednike.
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Delavnice bodo potekale ob torkih in četrtkih od 10. do
24. maja 2022, med 9. in 11. uro na sedežu OOZ Logatec. Udeleženci se morajo udeležiti vseh petih delavnic.
Rok za prijavo: ponedeljek, 9. maj 2022. Podroben
program je objavljen na spletni strani OOZ Logatec.
Dodatne informacije: OOZ Logatec, Dejan Šraml,
E: dejan.sraml@ozs.si, T: 051 651 538.
Delavnice s področja prenosa lastništva podjetij organizira SPIRIT Slovenija,
javna agencija ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Razmere v svetovnem gospodarstvu so trenutno zelo negotove. Priča smo visoki rasti cen in pomanjkanju surovin
ter energentov, velikim zamudam v dobaviteljskih verigah
in rasti inflacije. Zato podjetnike vabimo na brezplačen seminar Kako z boljšim poznavanjem poslovnih partnerjev
in zavarovanjem terjatev preprečiti finančno škodo.
Na seminarju bodo predstavniki Coface PKZ zavarovalnica d.d., ene največjih zavarovalnic na svetu z več kot 70letnimi izkušnjami, ki se ukvarja z zavarovanjem terjatev,
bonitetnimi poročili podjetij iz celega sveta ter izterjavo
dolgov predstavili načine, kako se zavarovati pred takšnimi
dogodki in učinkovito upravljati tveganja neplačil.
Seminar bo v četrtek, 26. maja, ob 10.00 v predavalnici
OOZ Logatec. Prijave in dodatne informacije: anja.zagar@
ozs.si, 051 417 778. Delavnica je za udeležence brezplačna.
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.

Logaški poslanci v sekcijah OZS
Potrjeni poslanci skupščin sekcij OZS iz OOZ Logatec za
mandatno obdobje 2022–2026 so: Sekcija avtoserviserjev
Boštjan Martinšek, Sekcija cementninarjev, kamnosekov
in teracerjev Bogdan Oblak, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
Karmen Gantar, Sekcija čistilcev objektov Divna Bursać,
Sekcija elektro dejavnosti Silvester Pivk, Sekcija fotografov
Ljupče Manevski, Sekcija gradbincev Bernard Mlinar, Sekcija grafičarjev Alojzij Lazar, Sekcija instalaterjev-energetiko
Damjan Menard, Sekcija kovinarjev Andraž Marušič, Sek-

Krpanov glas

Obvestila OOZ Logatec

cija kozmetikov Alenka Štimec, Sekcija lesnih strok Andrej
Grom, Sekcija optikov Dragan Ivanovič, Sekcija polagalcev
talnih oblog Marjan Nagode, Sekcija steklarjev Andrej Zgonec, Sekcija tekstilcev Vida Govekar, Sekcija za domačo in
umetnostno obrt Brigita Vehar, Sekcija za gostinstvo in turizem Izidor Zelenc, Sekcija za promet Anton Merlak, Sekcija
zlatarjev Katja Marolt, Sekcija živilskih dejavnosti Rodolfo
Di Giamberardino, Sekcija trgovcev Andrej Rožmanc, Sekcija elektronikov in mehatronikov Marjan Markelj, Sekcija
slikopleskarjev in črkoslikarjev Alojz Gantar.

Minister Šircelj pa je v petek obiskal družinsko podjetje
Oblak group s 120-letno tradicijo v izdelavi betonskih izdelkov. Bogdan Oblak, ki je tudi predsednik odbora za gospodarstvo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, je
ministra soočil z aktualnimi zadevami na področju malega
gospodarstva. V nadaljevanju pa si je minister ogledal betonarno, kjer razvoj usklajujejo z usmeritvami zelene politike.
Ta je bolj prijazna okolju, slednje pa želijo doseči predvsem
s čim večjo prepustnostjo tlakovcev, ki jih izdelujejo. V lastnem laboratoriju sprotno spremljajo kakovost vseh vgrajenih materialov, betona in izdelkov.

Seja skupščine OOZ Logatec
6. redna seja skupščine OOZ Logatec je bila 9. marca 2022.
Člani skupščine so na njej potrdili poslovno in računovodsko
poročilo za leto 2021, poročilo nadzornega odbora za leto
2021, sprejeli program dela in finančni plan za leto 2022.

Foto: Tomaž Žagar

Dva ministra v Logatcu
Vlada Republike Slovenije se je 31. marca in 1. aprila mudila
na delovnem obisku v Osrednjeslovenski statistični regiji, v
njenem južnem delu. Med drugim je obiskala tudi občino
Logatec.

Med pogovorom v podjetju Oblak group (z leve) Blaž in Bogdan
Oblak, mag. Andrej Šircelj

Logaško gospodarstvo sta z obiskom počastila podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter
minister za finance mag. Andrej Šircelj. Prvi je obiskal podjetje Okna in vrata Nagode, drugi pa podjetje Oblak group.

REPUBLIKA SLOVENIJA

Napovednik ekskurzije
v Goriška Brda

Namen četrtkovega obiska podjetja Okna in vrata Nagode
je bila promocija pomena lesarske panoge, zato je bil ob
ministru prisoten generalni direktor direktorata za lesarstvo
Danilo Anton Ranc. Navzoči so bili župan Občine Logatec
Berto Menard, logaški lesarji in obrtniki pod vodstvom
predsednika obrtne zbornice Bogdan Oblaka, sprejel pa
jih je gostitelj – direktor podjetja Janez Nagode v svojih
prenovljenih in tehnološko sodobnih proizvodno-poslovnih prostorih, ki so jih odprli pred dvema letoma v industrijsko-obrtni coni Zapolje. Podjetje ima lastno proizvodnjo lepljencev - osnovnega polizdelka za izdelavo oken,
strankam pa podjetje uredi tudi vse potrebno za pridobitev
nepovratnih sredstev.

OOZ Logatec v okviru projekta SPOT svetovanje Osrednjeslovenska, izmenjava dobrih praks, v torek, 17. maja, organizira strokovno ekskurzijo za podjetnike, tudi potencialne.

Vabilo s podrobnejšim programom bo objavljeno na spletni strani OOZ Logatec. Udeležba je brezplačna. Obvezne
predhodne prijave na anja.zagar@ozs.si.

maj 2022

Letos se bomo odpravili v Goriška brda. Spoznali bomo
izzive in priložnosti poslovanja na tem območju. Obiskali
bomo nekaj uspešnih podjetij, priložnost pa bo spoznati
tudi tamkajšnjo kulinariko ter vinski turizem. V tej idilični
gričevnati pokrajini sta namreč najbolj trdno zasidrani panogi sadjarstva in vinogradništva, na temeljih tradicije pa
nastajajo nove, inovativne zgodbe.

Foto: D. Š.
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V sprejemnici podjetja Okna in vrata Nagode, z leve v prvi vrsti: Janez
Nagode, minister Zdravko Počivalšek, župan Berto Menard, Janja Nagode in Danilo Anton Ranc.

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.

Pripravljata
Dejan Šraml in Anja Žagar

Krpanov glas
Spremembe zakona
o dohodnini
Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejem Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Veljati je
začel naslednji dan po objavi. Uporablja se za davčna leta,
ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022 dalje.
Novela zakona prinaša oprostitev plačila dohodnine od
družinske pokojnine in izplačil iz šolskega sklada ter ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodkih iz zaposlitve;
spremembo davčne obravnave odpravnine ter plačila za
poslovno uspešnost; izvzem oproščenih prispevkov za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov;
spremembo olajšave za zaposlovanje in uvaja novo olajšavo za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič; zvišuje
se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju; dobili pa smo tudi novo olajšavo za vlaganja v
digitalno preobrazbo in zeleni prehod.
Nadalje se zvišuje olajšava za donacije iz dosedanjih 0,3%
na 1% obdavčenih prihodkov, novela pa določa tudi novo,
dodatno, posebno olajšavo za podporo vrhunskemu športu v višini 3,8% obdavčljivih prihodkov davčnega zavezanca. Za slednjo velja posebnost, da pripoznanje ni vezano na
nepridobitnost prejemnika.

maj 2022

Bistvene novosti na področju razbremenitve dohodkov iz
oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala so,
da se odstotek priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v
najem znižuje z dosedanjih 15% na 10% dohodka, hkrati pa
se znižuje stopnja obdavčitve s 27,5% na 15%. Spremenjeni
prvi odstavek 96. člena ZDoh-2 skrajšuje obdobje za obdavčitev dobička iz kapitala z dosedanjih 20 na 15 let. Hkrati se
znižujejo stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala..) s 27,5% na 25% in nato
še vsakih pet let. Tako po dopolnjenih petih letih imetništva
kapitala znaša stopnja obdavčitve 20% in po dopolnjenih
desetih letih imetništva kapitala 15%.
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Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala so bili doslej obdavčeni cedularno, po novem pa se lahko
zavezanci odločijo, da se jim tako pridobljeni dohodki vštevajo v letno davčno osnovo, o čemer obvestijo davčni organ v
ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Cedularna in
sintetična obdavčitev se v takšnem primeru med seboj izključujeta, zato se zavezanec ne more odločiti, da bi bili le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel, obdavčeni sintetično, drugi pa
ostanejo cedularno (velja samo v primeru ugovora!).
Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja prinaša v
prehodnem triletnem obdobju postopen dvig splošne olajšave s 3.500,00 EUR na 7.500,00 EUR letno. V letu 2022 znaša
splošna olajšava 4.500,00 EUR in velja od 1. januarja dalje.
Preveč obračunana dohodnina bo poračunana pri informativnem izračunu.

Obvestila OOZ Postojna
Na novo se uvaja olajšava za rezidente po dopolnjenem 70.
letu starosti v višini 1.500 EUR in olajšava za rezidente, prav
tako v višini 1.500 EUR, ki v skladu s predpisi o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno
opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.
S spremembo 122. člena ZDoh-2 se stopnja dohodnine
v najvišjem razredu znižuje s 50% na 45%. V skladu s prehodnimi določbami ZDoh-2Z se že za leto 2022 uskladijo
davčne osnove s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine
za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/22.
Po novem je vrednost bonitete, v kolikor delodajalec zagotovi delavcu osebno motorno vozilo na električni pogon za
zasebne namene, nič. Vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem
bonitete so davčno priznan strošek.
Poleg spremenjenih in dodatnih olajšav, ki povečujejo razbremenitev dohodka iz dejavnosti, prinaša novela zakona
tudi izvzem obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih
za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje R Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, saj se ne štejejo za
prihodek in se ne pripoznajo kot odhodek. Sprememba se
uporablja že za leto 2021.
Alenka Volk Penko

Vabimo vas na
Zoom delavnico

CELOVITA OBRAVNAVA VOZIL
v sredo, 25. 5. 2022 ob 10.00
Seminar je brezplačen.
Link: https://forms.gle/Z4B3dZ1VJ9yN2b6Z6

Usposabljanje voznikov 2022
Redno usposabljanje voznikov (Koda 95) za leto 2022 bo
v soboto, 4. junija 2022 ob 8.00, v Krpanovem domu
v Pivki. Več informacij in prijavnice boste prejeli na elektronski naslov.

Vpis v imenik vodij del
Ponovno vas pozivamo, da se vsi, ki opravljate katero od
gradbenih dejavnosti, oglasite ali pokličete na zbornico in
uredite vse potrebno za vpis v imenik vodij del. Tudi če
menite, da za vas to ne velja, se pozanimajte, da ne bo prepozno. Nosilci obrtnih dejavnosti se v imenik vodij del lahko vpišejo le še do 31. 5. 2022. Upoštevale se bodo samo
popolne vloge, ki bodo prispele do 31. 5. 2022.

Obvestila OOZ Postojna
vsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še
posebej:
• za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z
namenom omilitve posledic epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,
• za izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Občina Pivka je objavila razpis:

Cilji finančnega ukrepa je omilitev posledic epidemija
COVID-19 na poslovanje MSP, olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, spodbujati rast in razvoj
MSP, krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij
z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki
omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja
obratnih sredstev.

• Javni razpis za pospeševanje podjetništva v občini
Pivka v letu 2022. Rok/aktualno do: 31. 8. 2022

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je
največ do 10.500.000 EUR.

Več si preberite na spletni strani Občine Pivka:
https://www.pivka.si/objave/58.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 1.050.000 EUR.

Občina Postojna je na svoji spletni strani objavila razpise:

Javni razpis bo odprt do 20. 10. 2022 oziroma do porabe
sredstev.

Razpisi

• Javni razpis za subvencioniranje stroškov za delovanje
mladih podjetij v letu 2022. Rok/aktualno do: 7. 9. 2022
• Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2022.
Rok/aktualno do: 7. 9. 2022
• Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu
2022. Rok/aktualno do: 7. 9. 2022
Več si preberite na spletni strani Občine Postojna:
https://www.postojna.si/razpisi.

Popolna zapora
na Ravbarkomandi
V času gradnje novega nadvoza je predvidena 6-mesečna
popolna zapora. Načrtovano je, da bo popolna zapora vzpostavljena v mesecu maju, datum trenutno še ni znan. Obvozi bodo urejeni po državnih in občinskih cestah na relaciji
Postojna–Unec–Planina in obratno. O podrobnostih glede
obvozov in sami zapori bomo javnost sproti obveščali.
Vir: Direkcija RS za infrastrukturo

Garancije s subvencijo OM
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je tudi letos razpisal garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si
bodo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) zagotavljala likvidnost in blažila posledice epidemije covid-19 na
njihovo poslovanje. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno
odobrile banke.
Namen produkta P1 Covid 2022 je zagotavljati ugodno
financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, pred-

Namen produkta P1 plus 2022 pa 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.
Cilji finančnega ukrepa je olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja, spodbujati rast in razvoj
MSP, krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij
z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki
omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja
obratnih sredstev, spodbujanje zasebnih vlaganj.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je
največ do 79.500.000 EUR.
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.950.000 EUR.
Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2022 oziroma do porabe
sredstev.
Vse ostale informacije dobite na telefonski številki: (02) 23412-88, (02) 234-12-74, (02) 234-12-42 in (02) 234-12-64 ali
na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Sklada:
www.podjetniskisklad.si.
Pripravlja
Irena Dolgan

maj 2022

Krpanov glas
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Obvestila OOZ Vrhnika

Devetdeset let
slaščičarstva Berzo

Foto: Arhiv Berzo

Najbrž ni Vrhničana, pa tudi ne okolišana, ki bi ne poznal
slaščičarne Berzo. Ko pa so letos Berzove krofe razglasili za
Naj krofe v Sloveniji, se je tam trlo ljudi od vsepovsod. Da pa
je ta dejavnost na Vrhniki brez prekinitve že devetdeset let, pa
najbrž ne vedo vsi. Zato je urednik obiskal nosilca dejavnosti
Muhametsejda Aliriza ter se z njim in sinom Medinom zapletel
v pogovor. Zanimiv in tudi presenetljiv. Pa krof je šel v slast!
Devetdeset let slaščičarske dejavnosti na Vrhniki, torej.
In kako se je ta zgodba začela?
Šestnajstleten je Berzat Aliriza prišel iz makedonskega
Tetova v Ljubljano za vajenca v slaščičarno na sedanji Cankarjevi cesti. Izučil se je obrti in postal vodja. Znanje je še
izpopolnjeval in februarja 1932 na Sternenovi na Vrhniki
začel samostojno dejavnost. Ime Berzat so domačini prikrojili po svoje in med njimi se je udomačil kot Berzo. To ime
nosimo še danes.

Muhametsejda Aliriza s sinovoma Berzatom in Medinom

Dandanes lahko pecivo in druge slaščice kupimo praktično v vsakem marketu. Kaj menite, kaj je tisto, kar dela
vašo slaščičarno privlačno, da ljudje radi zavijejo vanjo?
Nekaj je tradicija, nekaj ponudba, odnos do strank. Velika
večina izdelkov je narejena po receptih mojih prednikov, z
izboljšavami, ki jih današnji čas omogoča. Naša prednost je
izdelava orientalskih slaščic na tradicionalni način. To pomeni ročna izdelava turškega medu, črne halve, rumovih
ploščic, baklav. Industrijsko pripravljeni izdelki so drugačni,
ne poznajo tančin ne izvornega videza ne okusa. Lahko so
podobni, enaki pa ne.
Uporabljate lokalno pridelane surovine?
Dokler smo lahko, smo imeli dobavitelje iz okolice. Z zahtevami HACCP so se pogoji zaostrili tako, da smo se morali
preusmeriti na certificirane izdelke slovenskih dobaviteljev,
ki zagotavljajo tudi sledljivost (za nas) vhodnih surovin.
Ni bilo prijetno.

Otroško veselje ob sladoledu nekoč

Foto: Arhiv Berzo
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Pa so sledila leta gospodarske krize pred 2. svet. vojno,
vojna, čas po njej. Je vztrajal na istem mestu?
Leta 1956 je njegov sin Abdi slaščičarno preselil v stavbo nasproti sodišča. Tam je delovala do leta 1972, ko se je preselila
na Staro cesto, kjer deluje še danes, pod vodstvom Muhametsejda (njegovega sina op. p.). V njej pa sta že zaposlena
njegova sinova Berzat in Medin, četrta generacija torej.

Po izboru Turistično gostinske zbornice Slovenije je bil
vaši slaščičarni, Slaščičarni Berzo, v kategoriji Klasični
krof – podjetja, za letošnje leto podeljen naziv Naj krof
2022. Kako, da ste se prijavili na razpis?
Krofe pečemo že pol stoletja, petdeset let. Stranke jih rade
naročajo. Sekretarka OOZ Adela nas je opozorila na razpis,

G. Muhametsejda, kakšna pa je vaša zgodba?
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Slaščičarstva sem se naučil pri očetu, v delavnici. Petindvajset
let sva delala skupaj. Med ljudmi je bil oče poznan in zares
priljubljen. Ko sem po njegovi smrti prevzel dejavnost, nisem
bil povsem prepričan, če bom lahko ohranil renome, ki ga je
slaščičarni ustvaril on. Po letu, dveh sem bil že bolj samozavesten. Zdaj ob sinovih spoznavam, da so naša prizadevanja usmerjena v pravo smer. Poleg slaščic na Stari cesti pa v
Okrepčevalnici na Tržaški cesti nudimo še hitro hrano.

Dolga vrsta čakajočih na Najkrof 2022

Foto: Arhiv Berzo

Krpanov glas

Obvestila OOZ Vrhnika

posredovala obrazce in predlagala, da se prijavimo. Zbornica nam članom res stoji ob strani: veliko nam pove, priporoča, usmerja, izobražuje. Lahko smo zadovoljni z njenim delom in skrbjo za člane. Prijavili smo se in bili izbrani. Potem
je bilo pa veliko dela!

Njihove programe si lahko preberete na spletni strani posameznih strank, izpostavila pa bi naslednje: finančne spodbude za mlade podjetnike, digitalizacija postopkov, brezplačni
internet; spremeniti šolski sistem, povrniti spoštovanje poklicem; OZS bi morala biti avtoriteta podjetništva v prostoru;
sprememba Nature 2000, dostopnost do finančnih sredstev,
vitka država – močno gospodarstvo, manj omejitev – pustiti delati, vrniti državnega sekretarja za malo gospodarstvo,
urediti financiranje stanovskih združenj …

Kako ste sicer preživeli dveletno t. im. coronsko obdobje?
Za dober mesec dni smo morali zapreti vrata. Potem smo
začeli s sprejemanjem naročil in izdajanjem naročenega.
Zdaj se je situacija precej izboljšala, ljudje lahko spet pridejo v lokal in jih postrežemo.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

G. Muhametsejda, še veliko let uspešnega poslovanja
želim vašemu podjetju.

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Volitve v sekcijah na OZS

Varstvo pri delu

Pri OZS deluje 30 strokovnih sekcij. Nekatere so že opravile
volitve svojih organov za mandatno obdobje 2022 – 2026.
Trenutno sta bila v upravne odbore sekcij izvoljena dva naša
člana: v Sekciji za promet je bil v upravni odbor sekcije izvoljen Stanislav Čepon, v Sekciji cvetličarjev in vrtnarjev pa Simon Hlebec prav tako v upravni odbor. Čestitke ob izvolitvi.

Za člane, pri njih zaposlene delavce in zunanje udeležence razpisujemo usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in
požarnega varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek, 13. maja 2022, z začetkom ob 7.30 uri.

petek, 13. maj 2022

Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. Cena
usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zaposlene delavce 25 €, za ostale udeležence je cena 35 €.

Parlamentarne volitve

Predstavitev strank in list na OOZ Vrhnika

Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po e-pošti:
adela.cankar@ozs.si

V prostorih OOZ Vrhnika so se v sredo, 13. aprila, predstavile stranke in liste, ki s svojimi predstavniki kandidirajo na
parlamentarnih volitvah. Od 19 vabljenih strank oz. list, se
jih je povabilu odzvalo osem. Vse smo prosili, da na kratko predstavijo svoj program gospodarskega razvoja v prihodnje: kaj bodo prioritete, da bi bila gospodarska rast in
dodana vrednost čim večji… Srečanja so se udeležili: Socialni demokrati – SD; Lista Borisa Popoviča – Digitalizirajmo
Slovenijo; Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec; Gibanje
Svoboda; Nova Slovenija – Krščanski demokrati; Slovenska
demokratska stranka – SDS; Naša prihodnost in dobra država ter Lista Marjana Šarca – LMŠ.

Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v Sklad
za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate možnost, da z
vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, te dobite (za
namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. Za vse, ki se usposabljanja ne boste mogli udeležiti maja, ponovitev pred
letnimi dopusti bo še v juniju.

Nov gradbeni zakon, pogoji,
zahteve

Po tem datumu bo vpis v Imenik vodij del (novo poimenovanje je »imenik vodij gradnje«) možen le na podlagi
mojstrskega izpita.

Foto: Simon Seljak

Ne čakajte na zadnji dan za oddajo vloge!

S predstavitve na OOZ Vrhnika (na fotografiji z leve): Bojan Perić SD, Anže Lemež – Lista B.P., Roman Šmidovnik – Naša dežela, Bojan
Čebela – Gibanje Svoboda, Janez Ovsec - NSi, Domen Cukjati - SDS,
Anton Može – Dobra država in Domen Jere - LMŠ

Obračun plače in prispevkov
za zaposlene
se je spremenil, ker so se spremenili tako lestvica za obračun dohodnine, višina splošne olajšave, kot olajšave za
vzdrževane družinske člane… Upoštevajte!
Pripravlja
Adela Cankar

maj 2022

Gradbinci (tudi inštalaterji elektro inštalacij in strojnih inštalacij), ne pozabite se vpisati v Imenik vodij del. Na podlagi obrtnega dovoljenja lahko nosilci dejavnosti to storite
do 31. 5. 2022.
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Prispevki in dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 375,00 €.

Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. 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.

za otroke
letna olajšava
mesečna olajšava
1 otrok
2.510,03
209,17
2 otroka
5.238,75
436,56
3 otroci
9.789,85
815,82
LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V LETU
2022 – lestvica se je spremenila!!!!

Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 znaša prispevek za ZZ 0,53 % od povprečne bruto
plače za oktober 2021 oz. 0,53 % od 1.886,48 €, kar znaša 10,00 €. Poleg tega,
plačate še 6,36 % od 25 % povprečne bruto plače za oktober 2021 oz. 6,36 %
od 471,62 €, kar znaša 30,00 €. Plačilo do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Od 1. 4. 2022 je pavšalni prispevek za PIZ za zavarovanje invalidnosti in
smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni povišan na
41,04 € (Ur. list RS, št. 38/2022).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za april 2022:
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 41,04 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
0,53 % od PP oktober 2021 – 1.886,48 €

10,00 €

6,36 % od 25 % PP oktober 2021 – 471,62 €

30,00 €

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

40,00 €

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 prištelo še 20 % in bo upokojenec prejemal 70 % pokojnine. Zavarovanju za 10
ur/teden oz. 2 uri/dan sledi plačilo prispevkov od najmanj ¼ minimalne osnove za plačilo prispevkov. Za 2 uri – za april 22 je izračun naslednji: PIZ 71,94
€, ZZ 39,74 €, zaposlovanje in starševsko varstvo 1,18 €, skupaj torej 112,86 €
prispevkov. Lestvica za polno zavarovanje s.p. – 8 ur, je objavljena na naslednji
strani v tabeli.

maj 2022

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE
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Posebne
olajšave

Če se bo lestvica za dohodnino za leto 2022 spremenila, boste za vsa
izplačila po 1.1.2022 uporabljali novo lestvico – tudi za plačo december 2021, če bo izplačana v letu 2022.
Nad

Do
729,58
2.145,83
4.291,67
6.180,00

€ + % nad €
16 %
729,58
116,73 + 26 % nad 729,58
2.145,83
484,96 + 33 % nad 2.145,83
4.291,67
1.193,08 + 39 % nad 4.291,67
6.180,00
1.929,53 + 45 % nad 6.180,00
Prispevke za socialno varnost za zaposlene delavce morate obračunati od
zneska, ki v letu 2022 ne more biti manjši od 60 % zadnje znane povprečne
plače. Od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 se uporablja povprečna plača za leto 2020
(1.856,20 €; 60 % znaša 1.113,72 €), po 1. 3. 2022 se uporablja povprečna
plača za leto 2021 (1.969,59 €; 60 % znaša 1.181,75 €).
Od 1. 1. 2022 je minimalna zavarovalna osnova za zaposlene najmanj
60% povprečne plače. Od 1. 3. je to najmanj 1.181,75 €.
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
KPOP je z 31. 12. 2018 prenehala veljati, z 31. 12. 2019 se preneha uporabljati,
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 registru. Če
vas zavezuje več KP, morate uporabljati tisto, ki je ugodnejša za delavce. Če ni
nobene za vas zavezujoče kolektivne pogodbe, se lahko odločite 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 pravice 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 obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Če te
višine presežete, so povračila obdavčena.

ŠT. DELOVNIH UR:
april 2022: redno delo: 19 dni: 152 ur, praznik: 2 dni: 16 ur; SKUPAJ: 21 dni: 168 ur,
maj 2022: redno delo: 21 dni: 168 ur, praznik: 1 dan: 8 ur; SKUPAJ: 22 dni: 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2022 – lestvica se je spremenila in velja
za vsa izplačila v letu 2022

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

Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2022 so fiksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.

MINIMALNA BRUTO PLAČA za plačilo dela od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
je 1.074,43 € (Ur. list RS, št. 5/22).

Splošna olajšava (mesečni izračun): višina skupne splošne olajšave je
odvisna od višine skupnega dohodka.

STOPNJE PRISPEVKOV:

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega
razmerja se upošteva naslednja lestvica:
če znaša mesečni
bruto dohodek iz delovnega
razmerja v evrih
nad
do
1.143,03
1.143,03

znaša splošna olajšava
v evrih
375,00 +
(1.605,12 – 1,40427 x bruto dohodek)
375,00

Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

Krpanov glas

Prispevki in dajatve
VPLAČILNI RAČUNI:

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. 2022 mesečno
plačevati prispevek za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,66 € oz. 0,30 % od povprečne plače oktober 2021 (0,30 % od 1.886,48 €). 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 – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040 - družbeniki, obračunate prispevke od osnove, določene v predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Za leto 2022 so prispevki najmanj 90 % od povprečne plače. (1.856,20 €; 90 % je 1.670,58 €), za obračun prispevkov od 1. 3. 2022 dalje uporabljate
povprečno plačo 2021, ki znaša 1.969,59 €, 90 % je 1.772,63 €.
Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - APRL 2022
Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ
Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ
Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri delu
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš. var.
Prisp. delodajalca za starš. var.
Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.
Prisp. delodajalca za zaposl.
Skupaj prispevki za zaposl.
Skupaj drugi prisp.
PRISPEVKI SKUPAJ

1.969,59 Prehodni davčni podračun

Referenca

15,50 %
8,85 %
SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

6,36 %
6,56 %
0,53 %
0,10 %
0,10 %
0,14 %
0,06 %

90 % PP**
1.772,63
274,76
156,88
431,64
112,74
116,28
9,39
238,41
1,77
1,77
3,54
2,48
1,06
3,54
7,08
677,13

3,5 PP***
6.893,57
1.068,50
610,08
1.678,58
438,43
452,22
36,54
927,19
6,89
6,89
13,78
9,65
4,14
13,79
27,57
2.633,34

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 2022 ste uporabili povprečno
plačo 2020 oz. 1.856,20 €, od tega 60 % znaša 1.113,72 €, za februar 2022 in naprej pa boste uporabili povprečno plačo 2021, ki znaša 1.969,59 €; 60 % je 1.181,75 €.

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 zbirno. 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 prikazovanja 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 zaposlovanje.
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
družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce
in popoldance. 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_izvrsba/podrocja/placevanje_davkov_in_drugih_dajatev/novica/placila_vseh_mesecnih_prispevkov_za_socialno_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 drugačen, kakor prispevki.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate 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 skupščina 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 zaposlenih. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ.

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.
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - APRIL 2022
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni orBruto zavarovalna osnova
gan, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV
1.969,59 Prehodni davčni podračun
Referenca
(BZO) v EUR
davčni organ v sistem eDavki ni odložil, morate
Prisp. zavarovanca za PIZ
15,50 %
sami predložiti OPSVZ obrazec najpozneje do 15.
Prisp.
delodajalca
za
PIZ
8,85 %
dne v mesecu za pretekli mesec. Kot zavezanec
Skupaj prispevki za PIZ
SI56 011008882000003
SI19 DŠ-44008
morate sami v OPSVZ obrazcu posredovati tudi
morebitne spremembe osnov, ki so posledica
Prisp. zavarovanca za ZZ
6,36 %
uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež,
Prisp. delodajalca za ZZ
6,56 %
starševski dopust) ali če se odločite za sprememPrisp. za poškodbe pri delu
0,53 %
bo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.
Skupaj prispevki za ZZ
SI56 011008883000073
SI19 DŠ-45004
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki
Prisp. zavarovanca za starš. var.
0,10 %
v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost
Prisp. delodajalca za starš. var.
0,10 %
v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po
Skupaj prispevki za starš. var.
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-43001
določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o
Prisp. zavarovanca za zaposl.
0,14 %
davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru
Prisp. delodajalca za zaposl.
0,06 %
POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izSkupaj
prispevki
za
zaposl.
SI56 011008881000030
SI19 DŠ-42005
vršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145.
Skupaj drugi prisp.
člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.
PRISPEVKI SKUPAJ
Prispevke pa je potrebno plačati do 20. v mesecu.

60 % PP**
1.181,75
183,17
104,58
287,75
75,16
77,52
6,26
158,94
1,18
1,18
2,36
1,65
0,71
2,36
4,72
451,41

3,5 PP***
6.893,57
1.068,50
610,08
1.678,58
438,43
452,22
36,54
927,19
6,89
6,89
13,78
9,65
4,14
13,79
27,57
2.633,34
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Mikrokrediti za MSP

• skrb za kadre in njihovo usposabljanje,

Še vedno so na voljo tudi ugodni mikrokrediti v višini od
5.000 do 25.000 €, ki jih lahko pridobijo mikro in mala
podjetja, tudi s.p.

• prispevek k razvoju okolja, v katerem posluje, in
• aktivnosti v stanovskih vrstah.
Priznanje »Podjetnik leta« podeljuje zbornica enkrat letno za izjemne dosežke na področju podjetništva.

• Plačila za nakup materiala.

Kriteriji:

Pogoji: kot za »Obrtnika leta«, a več kot 5 zaposlenih.

• Plačila za nakup trgovskega blaga.

• delo opravlja pretežno na industrijski način,

• Plačila za storitve.

• poslovna uspešnost,

• Stroške dela.

• strateška usmerjenost,

• Naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva.

• globalno delovanje,

Pogoji financiranja:

• trajnost dosežkov,

• Tehtana obrestna mera, ki je sestavljena iz 62,5% pribitka
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša
0 % oz. skladno s pomočjo de minimis ter 37,5% pribitka
sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.

• poslovna odličnost,

• Moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma
največ ½ ročnosti kredita.
• Brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na
predmetu financiranja.
Mikrokrediti so odprti do porabe sredstev.
Več informacij: https://www.skladskladov.si/mala-srednja-podjetja/mikroposojila-za-msp-msp-mikro.
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• strategija razvoja,

Podjetja lahko mikrokredit namenijo pokrivanju stroškov,
ki so nastali največ 6 mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja:

• Doba kreditiranja od 2 do 5 let.

• razvoj dejavnosti,

• uvajanje inovacij (ustvarjalnost in izboljšave),
• skrb za varstvo okolja,
• skrb za kadre in njihovo usposabljanje,
• strategija razvoja,
• prispevek k razvoju okolja, v katerem posluje, in
• aktivnosti v stanovski organizaciji.
Predlagatelji za obe priznanji so lahko: upravni odbori
strokovnih sekcij zbornice, upravni odbori ali predsedniki
območni zbornic. Kandidati pa se lahko predlagajo tudi
sami.

Financiranje se ureja izključno preko Primorske hranilnice Vipava, e- pošta: info@phv.si, tel. št.: 05 366 45 22.

Priznanje »Najstarejši obrtnik« podeljuje zbornica enkrat
letno.

Razpis priznanj OZS za leto 2022

Pogoj: članstvo v zbornici.

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je s sklepom upravnega odbora z dne 24. 2. 2022 objavila razpis za podelitev
najvišjih priznanj za leto 2022: Obrtnik leta 2022, Podjetnik
leta 2022 in Najstarejši obrtnik leta 2022.

Predlagatelji: predsedniki zbornic ali predsedniku upravnih odborov zbornic, skupščina zbornice, upravni odbor
zbornice, upravni odbor strokovne sekcije zbornice, upravni odbor ali predsednik območne zbornice.

Priznanje »Obrtnik leta« podeljuje zbornica enkrat letno
za izjemne dosežke na področju obrti.

Rok za prijavo za vsa tri priznanja je 31. avgust 2022.

Pogoji: članstvo v zbornici vsaj 5 let pred oddajo prijave
na razpis, poravnane vse obveznosti do zbornice,
podizvajalcev, zaposlenih in države do vključno
5 zaposlenih.

Licence skupnosti kombinirana vozila

Kriteriji:
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• delo opravlja pretežno na obrtni način,
• poslovna uspešnost,
• razvoj dejavnosti,
• trajnost dosežkov,
• poslovna odličnost,
• uvajanje inovacij (ustvarjalnost in izboljšave),
• skrb za varstvo okolja,

Kriterij: najdaljše obdobje opravljanja dejavnosti.

V skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 bo od 21. maja
2022 za prevoz blaga z vozili ali s kombinacijo vozil,
katerih največja dovoljena masa naloženega vozila
presega 2,5 tone, potrebna licenca. Do takrat je licenca
obvezna le za vozila, težja od 3,5 tone. Z navedeno uredbo se spreminjajo sedaj veljavne uredbe, ki urejajo pogoje
za opravljanje mednarodnih prevozov blaga in potnikov
1071/2009, 1072/2009 in 1024/2012.
Prevozniki z lažjimi vozili so konkurenca težjim vozilom, njihovo število pa se v domačem in mednarodnem prometu

Krpanov glas
povečuje. Prav zato so se države članice odločile, da bodo
pravila o dostopu do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika iz Uredbe 1071/2009 uporabljala tudi za ta vozila. Poleg tega se zaostrujejo tudi nekateri drugi pogoji za
opravljanje prevozne dejavnosti.
Zaradi preprečevanja pojava tako imenovanih slamnatih
podjetij ter zagotavljanja poštene konkurence in enakih
konkurenčnih pogojev so podrobneje opredeljeni pogoji
glede sedeža podjetja. V Sloveniji je to delno že urejeno
z Zakonom o prevozih v cestnem prometu in Pravilnikom
o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
Podjetje mora imeti prostore, v katerih lahko dostopa do
izvirnikov svoje temeljne poslovne dokumentacije, zlasti
prevoznih pogodb, dokumentov o vozilih, računovodskih
dokumentov, kadrovske dokumentacije, dokumentacije s podatki o času vožnje in počitka itd. Vozila se morajo
vrniti v enega od operativnih centrov v matični državi najpozneje v osmih tednih. Podjetje mora imeti število vozil
in voznikov sorazmerno z obsegom prevozne dejavnosti.
V pravilniku pa so podrobneje opisani pogoji glede administrativnega osebja, opreme in dosegljivosti. V Nacionalni
elektronski register bodo vse države članice vnašale tudi
podatke o številu zaposlenih v podjetju na dan 31. decembra preteklega leta.
Dostop do opravljanja dejavnosti cestnega prevoznika je
omogočen samo podjetjem, ki imajo dober ugled, pri čemer se preverja tudi izvršne direktorje oz. vse zakonite za-

Napotila in sekcije
stopnike podjetij, ter kot do zdaj ugled upravljavcev prevozov.
Pri izpolnjevanju pogoja glede finančne sposobnosti so pogoji za lažja vozila nižji kot za vozila nad 3,5 tone. Podjetje
mora dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve,
in sicer 9.000 € za prvo vozilo in 5.000 € za vsako dodatno
vozilo, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone,
ter 900 € za vsako dodatno vozilo, katerega masa presega
2,5 tone, vendar ne presega 3,5 tone. Podjetja, ki opravljajo
dejavnost prevoznika izključno z lažjimi vozili, morajo imeti
na voljo kapital in rezerve, ki skupaj znašajo vsaj 1.800 € za
prvo vozilo in 900 € za vsako dodatno vozilo.
Pogoj glede strokovne usposobljenosti ostaja enak. Podjetje mora imenovati upravljavca prevozov, ki ima opravljen
izpit za opravljanje prevozov blaga v mednarodnem cestnem prometu. To je lahko večinski lastnih podjetja, polno
zaposleni pri podjetju ali zunanji, pogodbeni upravljavec,
če imate do največ 5 vozil. Opravljen mora imeti preizkus
znanja, ki jih organizirajo pri podjetju Inter-es d.o.o., Cesta
na Brdo 85, Ljubljana. Ker se izpiti lahko opravljajo le v razpisanih terminih, vam predlagamo, da v kolikor tega izpita
še nimate, da se čim prej prijavite. Več si lahko preberete na
njihovi spletni stran: https://www.upravljavec-prevozov.si/.

Kartica Mozaik podjetnih
po novem tudi plačilna

vse informacije o popustih in ugodnostih

mozaikpodjetnih.si

Zavarovanje odgovornosti za vse
podjetnike, ki opravljate dejavnost
na področju gradbeništva.
V skladu z določili Gradbenega
zakona (GZ-1) vam lahko
zavarovanje hitro in ugodno
uredimo na Zavarovalnici Triglav.

• Za področje OOZ Postojna
in OOZ Cerknica
na tel. št. 05 728 22 36.
• Za področje OOZ Logatec
in OOZ Vrhnika
na tel. št. 01 750 56 11
ali 041 534 276.
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Za nasvet in sklenitev
zavarovanja se obrnite na
zavarovalnega zastopnika
ali poslovno enoto
Zavarovalnice Triglav:
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Sporočila

Spoštovani,
v Zavarovalnici Sava se vsakodnevno trudimo
ohranjati dober odnos z našimi zavarovanci.
Naši svetovalci so tisti, s katerimi na osnovi
zaupanja gradite bližino. Trudijo se, da so vam
na voljo v najrazličnejših življenjskih situacijah,
predvsem pa takrat, ko jih najbolj potrebujete.
ZATO POSTAVITE ZDRAVJE ZAPOSLENIH
IN NJIHOVIH DRUŽIN NA PRVO MESTO
IN SKLENITE KOLEKTIVNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE SPECIALISTI.
Pisarna Logatec
Tržaška cesta 32,
Logatec
Svetoval vam bo:
Jernej Gostiša
gsm: 051 253 327

www.vip-prevozi.si

Kolektivno zdravstveno
zavarovanje Specilisti
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ZA UDOBNO, SPROŠČENO
IN UGLAJENO VOŽNJO

KONTAKT

Vip prevozi smo podjetje, z vizijo, tradicijo in bogatimi izkušnjami na področju prevozov potnikov.
Prijazen pristop, zanesljivost in kakovost naših storitev, so načela, s katerimi si pridobivamo zadovoljne stranke.
Zagotavljamo vam brezskrbne prevoze oseb, z vozili Mercedes Benz, na relacijah po Sloveniji in širom Evrope.
Z našimi vozili lahko v celoti ustrežemo vašim zahtevam in željam.

VOZNI PARK

MERCEDES BENZ V CLASS LONG

z možnostjo sedežev “FACE TO FACE”

MERCEDES BENZ E CLASS

MERCEDES BENZ S CLASS LONG

MERCEDES BENZ SPRINTER LUXURY

Castrum d.o.o.
Stara Vrhnika 2
1360 Vrhnika
Slovenija, EU

M: 041 66 19 18
E: info@vip-prevozi.si
W: www.vip-prevozi.si
F: VipPrevozi
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