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  Uvodnik 
 

KORONA VIRUS 
 

Spoštovani članice in člani OOZ Kranj,

  

Pred slabim mesecem smo se znašli v 

popolnoma novi situaciji, ki je zelo hitro 

ustavila in spremenila tempo našega 

življenja, tako zasebnega kot tudi 

poslovnega. 

Obrtniki in podjetniki smo, podobno kot 

večina gospodarstva v zelo težki 

situaciji, s kakršno se še nismo srečali. 

Nekatere dejavnosti so popolnoma 

zamrle (gostinstvo, osebne 

storitve…)  Prav tako je ogromen del 

proizvodnje in storitvenih dejavnosti 

ostal brez naročil. 
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Ob tem pa se je bilo potrebno soočiti s težavami, povezanimi z zaposlenimi in  številnimi 

drugimi, predvsem finančnimi obveznostmi, ki jih bomo ob upadu dohodkov težko 

premagali. Tu se računa predvsem na zmanjšanje določenih obveznosti (davki, 

najemnine…) in seveda na posluh in pomoč države. 

Kot predsednik OOZ Kranj v svojem podjetju doživljam iste travme, kot večina vas, in 

vem, da nam ne bo lahko. Predlagam, da vsi skupaj čim bolj upoštevamo navodila, ki jih 

daje država in da sprotno poskrbimo za dobro informiranost. Po svojih močeh podporo 

članom nudi tudi OOZ Kranj, ki je v tem času zelo obremenjena s številnimi klici, maili…  

Številne pripombe smo posredovali na ustrezne institucije, od občine, OZ Slovenije do 

raznih institucij in posameznikov, ki bi nam pri reševanju situacije lahko pomagali. 

Zbiramo predloge, ki nam jih pošljite, da bomo lažje zagovarjali vaše stališče in odpravljali 

ovire. 

Predlagam, da vsi skupaj skušamo ostati čim bolj mirni. Zavedam se, da izguba 

posla,  likvidnostne težave… vpliva na naše živce, strah in negotovost  pa na naše 

obnašanje. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da se ne prepuščamo paniki.  

Smo v času, ko je potrebna solidarnost. Pomoč in razumevanje naše situacije 

pričakujemo od države,  lokalne skupnosti, solidarni pa je prav, da smo tudi drug do 

drugega. 

Povežimo se, ohranimo pozitivni pogled in energijo. Rabili jo bomo, da premagamo ovire. 

Pri tem vam bo stala ob strani tudi OOZ Kranj.  Vodstvo zbornice je v stalni pripravljenosti 

in odreagira na vse predloge. V času krize imamo še bolj pogoste (on-line) sestanke in 

pripravljamo številne predloge za lažji prehod iz te situacije. Enako zaposlene uslužbenke 

skrbijo za svetovanja, pripravo dopisov, predlogov, pomoč pri dostavi mask... 

V tem času je, kot vsi vemo, zelo aktualna  tema nabava obraznih mask. Na zbornici smo 

naročili večjo količino mask za enkratno uporabo, v teh obvestilih pa boste našli 

tudi  ponudbo treh kranjskih obrtnikov, naših članov, ki izdelujejo  pralne maske. 

Dogovorili smo se, da maske dobite člani zbornice po nižji  ceni kot ostali kupci. 

Drage obrtnice in obrtniki, vsem želim, da ohranite zdravje, pa tudi optimizem, prepričan 

sem, da bomo skupaj zmogli premagati to obdobje. 

Predsednik OOZ Kranj Ludvik Kavčič 
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Pojasnila za samozaposlene 
Samozaposleni, ki se bodo v posebni izjavi izrekli za prizadete zaradi krize, bodo za marec 
prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 
odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka za vsaj 50 
odstotkov. Hkrati bo država pokrila tudi vse pripadajoče prispevke za pokojninsko in 
zdravstveno zavarovanje. Če se bo izkazalo, da je prejemnik podal neresnično izjavo o 
zmanjšanju dohodkov, bo moral vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi. 
 
 

Pojasnila za delodajalce 
Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v mesecu aprilu in maju za tiste zaposlene, ki delajo. Te prispevke bo v celoti pokrila 
država. 
 
Država bo v celoti pokrila znesek nadomestila čakanja na delo za delavce, to je 80 
odstotkov delavčeve plače v preteklem mesecu za poln delovni čas. Prav tako bo 
prevzela strošek socialnih prispevkov zanje. 
 
 

Krediti 
Za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjene na podlagi zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, se odobri odlog 
plačila obveznosti iz kreditne ali druge pogodbe za 12 mesecev. Enako velja za tiste, ki 
najemajo kredit pri Slovenskem podjetniškem skladu ali Regionalnem razvojnem skladu 
iz Ribnice. 
 
Država bo bankam jamčila za odplačilo kreditnih obveznosti po zakonu o interventnem 
ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Za tiste, ki jim je bilo z vladnim ali 
občinskim odlokom začasno prepovedano opravljanje dejavnosti, je predvideno 
državno poroštvo v višini 50 odstotkov vsote 12 odloženih obrokov kreditov. Enako 
velja za kreditojemalce, ki so fizične osebe. V vseh ostalih primerih poroštvo dosega 25 
odstotkov vsote 12 odloženih mesečnih obrokov kreditov, ki bi zapadli v obdobju, za 
katerega je bil dogovorjen odlog. 
_______________________________________________________________________ 
Zavezancem ne bo treba plačati akontacije davka na dohodek, dosežen z opravljanjem 
dejavnosti, kot tudi ne obrokov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki bodo 
dospeli v obdobju po uveljavitvi zakona do 31. maja. 
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Za podjetja, ki so bila prizadeta zaradi epidemije in ukrepov za njeno zajezitev, predlog 
zakona prinaša tudi nekatere spremembe pri insolventnih postopkih, med drugim v 
smislu podaljšanja nekaterih rokov za ukrepe za izvedbo finančnega prestrukturiranja. 
 

Kaj pravi ministrstvo? 
Država bo povrnila celotno povračilo 80% nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo 80% nadomestila plače za zaposlene, ki so jih delodajalci zaradi razmer 
na trgu kot posledice izbruha virusne epidemije iz poslovnih razlogov napotili na začasno 
čakanje na delo, bo v celoti povrnila Republika Slovenija. Namesto 50% bomo zagotovili 
80% nadomestilo plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela, ki jih bo 
država povrnila v celoti Po novem bodo tudi delavci, ki so bili primorani ostati doma 
zaradi varstva otrok, ker so se vrtci in šole zaprti oziroma ker varstva ni mogoče zagotoviti 
iz drugih objektivnih razlogov, ali zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve 
javnega prevoza ali zaradi zaprtja državnih mej, upravičeni do 80% nadomestila plače in 
ne več zgolj 50%, kot je predvideno sedaj. Tudi v tem primeru bo celotno 80% 
nadomestilo v celoti krila Republika Slovenija. Nobeno od omenjenih dveh nadomestil 
ne sme biti nižje od minimalne plače, s čimer Vlada skuša še dodatno omiliti posledice 
pandemije za tiste z najnižjimi plačami. Delodajalec, ki je neposredni ali posredni 
proračunski uporabnik in katerega delež prihodkov iz javnih virov je nižji od 70 odstotkov, 
je upravičen do povračila nadomestila plače v deležu, ki je enak deležu njegovih 
prihodkov iz nejavnih virov. So pa seveda tudi omejitve: Pravico do tega ukrepa ne bodo 
mogli uveljaviti – neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerega delež 
prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov, – delodajalec, ki opravlja 
finančno ali zavarovalniško dejavnost (SKD-K…) Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, 
ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje 
leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto 
obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno 
povračilo izplačanih nadomestil plače.  
 
OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE, DRUŽBENIKE IN KMETE Z 
navedenim ukrepom se z namenom pomoči gospodarstvu omogoča odpis prispevkov za 
socialna zavarovanja za samozaposlene osebe, družbenike ter kmete. Upravičenci so vsi 
tisti, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova opravljanja dejavnosti, ne glede na naravo 
dejavnosti, ki jo opravljajo, zato ukrep zadeva samozaposlene, ki jim je sicer Zakon o 
interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov za obdobje obračuna prispevkov za 
april in maj 2020 pod določenimi pogoji že omogočil odlog plačila prispevkov, hkrati pa 
tudi družbenike in kmete (tako obvezno kot prostovoljno vključene v PIZ). Pogoj za 
uveljavljanje oprostitve bo podaja posebne izjave, v kateri bo upravičenec utemeljil, da 
je bil njegov dohodek bistveno zmanjšan. Prispevke, ki bodo skladno s tem členom 
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oproščeni, bo za upravičence plačala država, zato bodo upravičeni do vseh pravic iz 
zavarovanja, Zavodom pa se prihodki ne bodo zmanjšali, saj bo izpad krila Republika 
Slovenija. Postopek za oprostitev prispevkov bo enostaven, in sicer na podlagi posebne 
izjave, podatke pa bo od ZRSZ za potrebe predizpolnjenega obrazca pridobil FURS. 
 
Z vladnim odlokom je prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega 
prebivališča. Prepovedano je tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah 
ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod 
na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov. 
 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za izvajanje nalog 
države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb. 

Med izjemami so tudi gospodarske in gozdarske dejavnosti, odpravljanje neposredne 
nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki potrebujejo 
podporo, dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, do tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavništev, dostop do storitev za nujne primere, dostop do izvajanja 
nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov, ter dostop do storitev za osebe s 
posebnimi potrebami. 

Prav tako je dovoljen dostop do tistih trgovin in storitev, ki v času epidemije ostajajo 
odprte, kot so trgovine z živili, bencinske črpalke, banke in pošte, do komunalnih storitev, 
do avtomobilskih servisov in podobno. 

Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, 
vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali poti. 

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini stalnega 
ali začasnega prebivališča. Pogoje dostopa lahko s sklepom omeji župan, ki lahko tudi 
prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini. 

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je sedaj obvezna uporaba zaščitne 
maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobno, 
ter zaščitnih rokavic. 

 

 

 

 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/odlok-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin-2020
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DRUGI PAKET POMOČI – kaj naj bi prinesel? predlogi 

Predstavniki gospodarstva so vladi posredovali predloge ukrepov za drugi paket ukrepov 
za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu.  

Predlogi so se oblikovali na petih področjih: trg dela, finančni ukrepi, davki in prispevki, 
turizem in kmetijstvo. Drugi paket mora biti uveljavljen do konca aprila.  

TRG DELA  

Med drugim je bilo vladi predlagano koriščenje letnega dopusta v več delih, ki ga delavcu 
odredi delodajalec, in skrajšanje delovnega časa po vzoru Avstrije. Vlada si bo 
prizadevala za 60 dni podaljšati delovna dovoljenja za tuje delavce, ki so že na delu 
Sloveniji.  

Na FINANČNEM PODROČJU si podjetja želijo hitrih likvidnostnih kreditov podjetjem ter 
jamstev za bančne kredite tudi za mala in srednja podjetja. Predlagane rešitve so 
ustanovitev sklada za reševanje solventnosti, oblikovanje jamstvene sheme ter odlog 
plačil davkov in prispevkov.  

Na DAVČNEM PODROČJU so se med predlogi znašli zamik plačila DDV, odlog plačila 
trošarin ter sprememba DDV za nočitve in prehrano.  

Izpostavljeno je bilo področje najemnin in stroškov elektrike. Trgovinska zbornica je 
predlagala model, po katerem bi si strošek najemnin razdelili, in sicer bi bilo 70 odstotkov 
najemnine plačane iz proračuna, glede preostalega deleža pa bi se morala dogovoriti 
najemnik in najemodajalec. Najemodajalci od dneva razglasitve epidemije po tem 
modelu poleg tega ne bi smeli odpovedati pogodb zaradi neplačevanja najemnine.  

Obrtno-podjetniška zbornica predvsem želi odpraviti »nekatere nesmiselne varovalke« 
iz prvega zakonskega paketa za blaženje posledic epidemije. Za svojo uspešnost podjetja 
ne smejo biti kaznovana, ampak nagrajena. 

Ministrstvo za kmetijstvo navaja ukrep področja namakanja in postavitve objektov za 
pridelavo zelenjave. Pripravili so že dokument strateških usmeritev razvoja kmetijstva in 
akcijski načrt za povečanje rastlinske pridelave, temu želijo slediti z velikim olajšanjem 
postopkov za postavitev rastlinjakov in namakalnih sistemov po postopkih, za katere ni 
treba dobiti gradbenih dovoljenj. 

Paket mora biti uveljavljen DO KONCA APRILA.  

Zbornica je v kontaktu tudi s FURSom. Napotili so nas na njihovo spletno stran, kjer 
ažurno objavljajo vse aktualnosti, ki jih podjetniki potrebujete: letni obračuni, plačevanje 
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akontacij, znižanje le-teh, odlogi, odpisi davkov, prispevkov, mesečni temeljni dohodek, 
plače, krizni dodatek, odmera dohodnine, roki za opravljanje raznih dejanj… 

Tudi na  OOZ Kranj smo pripravili vrsto predlogov, tako za ukrepe na strani države, kot 
tudi za tiste, ki so v rokah lokalne skupnosti, občin, njihovih gospodarskih javnih služb… 

Naši člani – obrtniki in podjetniki  si želijo zmanjšanje oz. odpis NUSZ- ja, občinskih 
najemnin, prispevkov za komunalo, elektriko, telekomunikacije… za zagotavljanje plačil 
pa hitrih likvidnostnih kreditov. 

Vzorci obrazcev, ki jih dobite na strani OZS: www.ozs.si, KORONAVIRUS INFO – Vzorci 

pogodb: 

Odredba o čakanju na delo doma zaradi izrednih ukrepov - Koronavirus 

Odredba o čakanju na delo zaradi višje sile 

Odredba o opravljanju dela od doma - 169. člen ZDR-1 

Potrdilo o zaposlitvi in delu za namen gibanja med občinami 

 

POSLUŽUJTE SE INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI OZS! 
1.    Splošne info https://www.ozs.si/koronavirus-info 

2.    Informacije po sekcijah https://www.ozs.si/koronavirus-
info/informacije-po-sekcijah 

3.    Pogosta vprašanja https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus 

 

VEDNO SMO VAM NA VOLJO TUDI NA ZBORNICI NA TEL. 04 2018 310 ALI 

info@oozkranj.com. 

 

http://www.ozs.si/
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/1-%20Odredba%20o%20%C4%8Dakanjanju%20na%20delo%20doma%20zaradi%20izrednih%20ukrepov%20-%20Koronavirus.docx
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Odredba-o-cakanjanju-na-delo-zaradi-visje-sile.docx
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Odredba%20o%20opravljanju%20dela%20od%20doma%20-%20169.%20%C4%8Dlen%20ZDR-1.docx
https://www.ozs.si/datoteke/ozs/informatika/Dokumenti/Potrdilo%20o%20zaposlitvi%20in%20delu%20za%20namen%20gibanja%20med%20ob%C4%8Dinami.docx
https://www.ozs.si/koronavirus-info
https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus
mailto:info@oozkranj.com
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OBRAZNE MASKE 
 

Na OOZ Kranj smo poskrbeli za dobavo mask za enkratno uporabo in pralnih mask. 

Maske za enkratno uporabo so iz uvoza (pri nas ni članov, ki bi jih izdelovali), za večkratno 

uporabo pa imamo tri člane, ki so nam jih ponudili. Na OOZ Kranj smo se z njimi 

dogovorili za 10% popust za vse člane zbornice. 

Maske za enkratno uporabo 

Na OOZ Kranj lahko naročite zaščitne maske za enkratno uporabo. Cena za člane je 

0,75€ + DDV, za nečlane pa 0,90€ + DDV. Naročilnica se nahaja na strani 11. 

Pralne maske 

Imate pa možnost naročiti tudi pralne maske, ki jih izdelujejo naši člani, in sicer: 

PLETENINE OBLAK d.o.o. – kontakt: 041 643 283 
 
So troslojne bombažne pralne 60° maske, ki jih lahko napletejo v različnih motivih. 
Lahko se namesti med sloje tudi filter, ki se menja. 

Cena: maska 3,5€ + DDV, filter 0,5€ + DDV (za člane popust). 
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SAGA d.o.o. – kontakt: 040 690 419 

Material je 100% poliester, so pralne pri 60%. 
Cena: 2,50€ kom z DDV (za člane popust).  
Zmožni so večjih naročil. 
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ZUYA d.o.o. – 04 2595 250 

So 3 – slojne zaščitne maske, 100% bombaž, nadomestijo do 70 mask za enkratno 
uporabo. Imajo elastične trakove, uporabnik si jih zaveže na udobno dolžino ter 
optimalno prilagoditev obraza. Po prvem zavezovanju so enostavno snemljive zaradi 
elastični trakov. Pralne so do 90 stopinj. 
V barvah: bela, črna. 
Možna dobava večjih količin, pišite jim na uros.zupanc@zuya.si za ponudbo večjo od 50 
kosov. Oddaja naročil pod 50 kosov na www.zuya.si. 
Cena: 4,09€ + DDV, nad 50 kom 3,20€ + DDV (za člane popust). 
 

 

  

mailto:uros.zupanc@zuya.si
https://myzuya.com/si/home/904-zascitna-pralne-maska-4-slojne.html
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NAROČILNICA  

 

 

Naziv in sedež podjetja: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ID za DDV (za DDV zavezance):     Elektronski naslov: 

 

_____________________________  _______________________________________ 

 

 

Člani: 

Naročamo _________ kom mask za enkratno uporabo po ceni 0,75 EUR/kom (brez DDV). 

 

Nečlani: 

Naročamo _________ kom mask za enkratno uporabo po ceni 0,90 EUR/kom (brez DDV). 

 

 

Minimalno naročilo: 1 paket/50 mask 

 

 

 

Žig                             Podpis odgovorne osebe 
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 SPREMLJAJTE NAS NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 
 

  

facebook.com/oozkranj twitter.com/oozkranj 

 
 
OBRTNE NOVICE BODO DO NADALJNJEGA LE V ELEKTRONSKI OBLIKI. PREBERETE JIH 
LAHKO NA NAŠI SPLETNI STRANI: WWW.OOZKRANJ.COM. 
 

 
Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 37 
4000 Kranj 

 
Tel. tajništvo: 04 28 18 310 
Obrtni register: 04 28 18 311 
Strokovna služba: 04 28 18 314 
GSM: 031 605 037, 031 731 210 

 
info@oozkranj.com 
www.oozkranj.com 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 13 od 38 
 

 
 

 Pomembni dogodki OOZ Kranj v mesecu 
 

Najpomembnejši dogodki OOZ Kranj v mesecu: 
 
MAREC 2020 
 
 
 
4., 5. in 6. marec zaključna delegacija podjetnikov v okviru projekta Connect SME 
Plus v Avstrijo in  München 
9. marec  sestanek frizerske sekcije 
 
 
Vsi ostali dogodki so bili odpovedani zaradi koronavirusa. 
 

 Novice 
 

 VEZANE KNJIGE RAČUNOV 
 

Obveščamo vas, da VKR lahko dobite tudi pri nas za ceno 4€ - za člane OOZ s poravnano 
članarino in 5,49€ - za nečlane oz. ostale. So zelo lične in vedno na zalogi. 
 
 
 

 ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU 
 

Inšpektorat za delo izvaja projekt »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« s 

finančno podporo Evropskega socialnega sklada. 

Cilj projekta je nuditi pomoč akterjem na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega 

dela zaposlenih, varnega in zdravega delovnega okolja in preprečevanja delovnih 

sporov: 
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• Posredovanje v reševanju spora med delavcem in delodajalcem 

• Posredovanje koristnih informacij glede varnega in zdravega dela. 

V projektu torej brezplačno posredujejo v sporu, izvajajo predavanja glede varnosti 

in zdravja pri delu. Projekt je namenjen delodajalcem in delavcem. Traja do konca 

novembra 2022. 

Več informacij: mladen.markota@gov.si ali admir.babic@gov.si. 

 

 DELODAJALCI – IZJAVA O STATUSU DELAVCA 
 

S 1.1.2020 je stopila v veljavo sprememba ZDoh-2, ki delodajalce poziva, da pridobijo 

izjave zaposlenih o statusu oz. ali je njegov glavni delodajalec ali ne. Glavni delodajalec 

je tisti, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka. Gre za čim večjo usklajenost 

med izračunano in odtegnjeno akontacijo dohodnine med letom in odmerjeno 

dohodnino na letni ravni.  

Na OZS so pripravili vzorec izjave, ki je za člane brezplačen. Najdete ga na spletni strani 

www.ozs.si. I – I 

ZJUSU CADELODAJALCA  

 

 VPIS V IMENIK VODIJ DEL 
 
Po novem gradbenem zakonu se morajo prevzemniki del – vodje del vpisati v imenik 
vodij del. V evidenco morajo biti vpisani nosilci dejavnosti podjetij, ki imajo pridobljeno 
obrtno dovoljenje za področja gradenj (fasaderji, krovci, tesarji, elektroinstalaterji, 
strojni inštalaterji, zidarji…).  
 
Za več informacij pokličite na tel. št.: 01 5830 829 (Alma Ćeman). 
 

 

mailto:mladen.markota@gov.si
mailto:admir.babic@gov.si
http://www.ozs.si/
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 Važne informacije za vaše trenutno poslovanje v Avstriji 
(COVID-19)  

 

Poslovanje v Avstriji je tudi v teh hudih časih možno. Da lahko poslujete čezmejno, je 

treba upoštevati urejeno dokumentacijo kot vedno ter potrdilo o nujnosti poklicne poti 

(glej priloga). V primeru poklicne nujnosti, delavec ne potrebuje zdravstvenega 

spričevala in ni treba upoštevati 14-dnevne karantene. Dodatno je treba upoštevati, da 

je med osebami 1m oddaljenosti. Če to ni možno, morajo delavci imeti zaščitno masko. 

V vozilih je treba upoštevati tudi 1m oddaljenosti zato sta v vozilu lahko maksimalno dve 

osebi. Pri državljanih tretjih držav lahko policija zavrne vstop v državo ob mejah. 

Odpiralni časi mejnih prehodov se stalno spreminjajo. Od 20.04.2020 naprej 

pričakujemo, da bodo gradbene trgovine zopet odprte in zaradi tega s tem dnem tudi 

pričakujemo, da bodo zadnja večja gradbena podjetja zopet začela delati brez omejitev. 

Avstrijska gradbena podjetja samostojno odločijo, ali poslujejo oz. kdaj bodo začeli 

ponovno poslovati. To je odvisno v kakšnem obsegu črpajo državno pomoč. Glede 

prispevkov za BUAK in DDV-ja je možno, da se zaprosi za odlok plačila, da ne bo prišlo do 

nepričakovanih bremenitev stroškov. V tem času, ko ne morete delati, vam priporočamo, 

da gradbeni delavci porabijo dopust in črpate vračilo dopusta preko BUAK-a. Tozadevno 

vas prosimo, da nam pošljete evidenco o uporabljenem dopustu. V kolikor rabite 

možnosti prenočitve za delavce, vam lahko pomagamo. Strošek nočitve se giblje med € 

20,00 - € 25,00. Za naše stranke smo zaprosili za izbris akontacije na dobiček pravnih 

oseb ter fizičnih oseb. V primeru odprtih obveznosti smo zaprosili za odlog plačila do 

konec septembra. V kolikor je možno vas prosimo, da vseeno redno plačujete davke in 

socialne prispevke. Državne finančne podpore ter nepovratna sredstva so izključno 

dostopne do podjetnikov, ki imajo avstrijsko podjetje in so zapisani. Model skrajšanega 

delovnega časa je dostopen zaposlenim na avstrijskem podjetju. Za napotene delavce 

Avstrija v tem trenutku ne ponudi pomoč. Pri tem je treba upoštevati, da v Avstriji in v 

Sloveniji imamo različne pogoje za pridobitev nadomestila za brezposelnost. V Avstriji je 

pogoj, da npr. se razveljavi delovno razmerje soglasno, v Sloveniji je pogoj, da npr. se 

odpusti delavca. V vsakim primeru priporočamo, da se povežete z vašim strankam, kdaj 

želijo, da boste nadaljevali z delom. Zasebne stranke deloma niso seznanjene z 

možnostmi, da se lahko gradbene storitve nadaljujejo. Nujna dela npr. vodovodarska 

dela, električarska dela, popravek strehe itd. so v vsakem primeru dovoljena. 
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Transportne storitve so na splošno izvzete iz omejitev. Seveda boste sami ocenili, ali 

boste delali ali ne. V kolikor imate zmenjene globe zaradi kasnitve glede končanja del, 

priporočamo, da se dogovorite z vašo stranko kako rešiti situacijo. Do 30.04.2020 so 

prekinjeni sodni in upravni roki in tudi državni nadzor finančne policije je 12.4.2020 

zaenkrat omejen na zelo hude prekrške. Na splošno je treba poudariti, da sklenjene 

pogodbe med vami in vašim strankam veljajo brez omejitev. Zaradi trenutne situacije ne 

morete enostransko spremeniti pogoje oz. ne ne izpolniti pogodb. Za naknadne spore je 

treba se v pisni obliki povezati s stranko, da boste imeli dokaz v primeru sodne 

obravnave. Vaše stranke so v isti situaciji kot vi in je sporazumna rešitev nastajajočih 

težav vedno najboljša in najcenejša. Tudi odvetniki v tej situaciji samo povzročijo visoke 

stroške. Izhajamo iz tega, da bodo sodišča tudi v tem smislu odločala. Lahko pa se 

obrnete v primeru sporov tudi na našo pisarno. Naša pisarna je redno zasedena in vas 

prosimo, da nam pošljete mail v primeru odprtih vprašanj. 

 Ostanite zdravi! Lep pozdrav! Davčna pisarna DDr. Jaklitsch & Mag. Picej 

office@picej.com 0043 463 56196 

 Sekcije 
 

Vsi dogodki in sestanki sekcij so preloženi na jesen 2020. 

 

 

 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM 
PROMETU – ZPCP-2G 

 

Obveščamo vas o bistvenih spremembah, ki vplivajo na izdajo licence Skupnosti, ki se 

nanašajo na upravljalca prevozov. Po novem za pridobitev licence lahko zaprosi 

upravljalec prevozov, ki je: 

- samostojni podjetnik ali pa več kot 50% lastnik podjetja, 

- oseba, zaposlena v podjetju za polni delovni čas (le  v enem 

podjetju!), 
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- zunanji oz. pogodbeni upravljalec, le v enem podjetju in ne sme 

imeti skupno več kot 5 vozil. 

Podjetja, ki imate na dan uveljavitve zakona veljavno licenco Skupnosti za prevoz blaga 

ali potnikov, morate pogoje zakona izpolniti v enem letu od uveljavitve! 

Zakon je uradno stopil v veljavo 23.11.2019! Za več informacij in oddajo vloge se lahko 

v času uradnih ur na naši zbornici obrnete na Katjo Erjavec – tel.št.: 04 28 18 311. 

 Sejmi 
 

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV  

NA MEDNARODNIH SEJMIH 

Javna agencija Spirit Slovenija je v Uradnem listu št. 72/2018 z dne 16. 11. 2018 in na 

svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih 

nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. 

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij 
mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s 
tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. 
 
Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo 
dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje 
na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti 
MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, 
zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.  
 
Roki za oddajo vlog so: 
 
LETO 2021:  5. januar 2021, 14. maj 2021, 3. september 2021 
LETO 2022: 5. januar 2022, 16. maj 2022 
 
Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si 

http://www.spiritslovenia.si/
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Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija na svoji spletni strani objavila pozive za slovenska 
podjetja k posredovanju interesa za skupinske predstavitve na mednarodnih sejmih v 
tujini v letu 2021. Podjetja sporočijo svoj interes preko elektronskega obrazca za vsak 
sejem posebej. 

Javna povabila: 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu IMM, 
18. - 24. januar 2021, Köln, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu 
Stockholm Furniture and Light Fair, 9. - 13. februar 2021, Stockholm, Švedska 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu 
Transport Logistic, 4. - 7. maj 2021, München, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu 
Moulding Expo, 8. - 11. junij 2021, Stuttgart, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu ANUGA, 
9. - 13. oktober 2021, Köln, Nemčija 

Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko predstavitev na sejmu IBA, 24. 
- 28. oktober 2021, München, Nemčija. 

 

SPIRIT Slovenija bo v okviru aktivnosti za skupinske predstavitve na sejmih v tujini: 

  *   izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci, 

  *   namenila finančna sredstva za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega 

prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis 

razstavljavcev v sejemski katalog, 

  *   poskrbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, 

Smart. 

 

OBVESTILO 

Vpliv korona virusa na organizacijo večjih poslovnih dogodkov – naknadni termini 

sejmov: http://www.izvoznookno.si/. 

 

https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-imm-18-24-januar-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-imm-18-24-januar-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-stockholm-furniture-and-light-fair-9-13-februar-2021-stockholm-svedska/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-stockholm-furniture-and-light-fair-9-13-februar-2021-stockholm-svedska/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-transport-logistic-4-7-maj-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-transport-logistic-4-7-maj-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-moulding-expo-8-11-junij-2021-stuttgart-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-moulding-expo-8-11-junij-2021-stuttgart-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-anuga-9-13-oktober-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-anuga-9-13-oktober-2021-k%C3%B6ln-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-iba-24-28-oktober-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
https://www.izvoznookno.si/aktualno/vabilo-podjetjem-za-posredovanje-interesa-za-skupinsko-predstavitev-na-sejmu-iba-24-28-oktober-2021-m%C3%BCnchen-nemcija/
http://www.izvoznookno.si/
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 Seminarji, predavanja, delavnice 
 

 SPLOŠNA PRIJAVNICA ZA SEMINARJE, DELAVNICE IN TEČAJE 
 

 

 ŠOLA 
RAČUNOVODSTVA I. 

 
 

ŽELITE PRIDOBITI NPK RAČUNOVODJA, 
NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO  
ZA RAČUNOVODJO, ALI SE LE IZPILITI V 
DODATNIH ZNANJIH? 

 

Udeležite se izobraževanja, ki ga že vrsto let zelo uspešno izvajamo na 
zbornici. 
 
Šola računovodstva poteka po PRENOVLJENEM programu, ki je primeren za vse, ki se 
bodo lotili NPK RAČUNOVODJA po novem programu. 
Priprave na pridobitev (NPK) računovodja/računovodkinja za majhne družbe, s.p. in 
zavode in s tem nov poklic. Gre za javno veljavno listino, s katero imetnik izkazuje svojo 
poklicno usposobljenost za vsestransko delo v računovodstvu. Le-to lahko pridobite na 

NAZIV PODJETJA GSM 

Ime in priimek udeleženca 
 

E-naslov 

Sedež Davčna številka 

Podpis 
 

ČLAN OOZ:      DA       NE 
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podlagi dokazil zbranih v zbirni mapi ali/in preizkusa znanja. Vstopni pogoj za 
opravljanje izpita je najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba. 
 
PROGRAM: 

- Zakonske določbe vodenja 
poslovnih knjig 

- Knjigovodske listine in knjige 
- Pravila kontiranja v dvostavnem 

knjigovodstvu 
- Prihodki, odhodki, stroški 
- Plače 
- Amortizacija 

- Vodenje zalog 
- Bilanca stanja, Izkaz 

poslovnega izida 
- Blagajniško poslovanje 
- Potni nalogi 
- Davek na dodano vrednost 
- Davek od dohodkov 

pravnih oseb 
  
LITERATURA: 
Interno gradivo, kontni okviri, poslovni dogodki in dodatno na zgoščenki (CD-ju). 
 
Predavateljica: Urška Trobej, direktorica izobraževalnega podjetja in strokovnjakinja 
na področju računovodstva z licenco preverjanja NPK računovodja in knjigovodja. 
Bogato praktično znanje s področja računovodstva, davkov in financ uspešno 
kombinira z izvajanjem izobraževanj in pisanjem gradiv. 
KDAJ IN KJE:  
Šola računovodstva se prestavi na jesen 2020, izvedenih bo 25 izobraževanj, skupaj 
100 ur. Trajanje posameznega izobraževanja/modula so 4 pedagoške ure. Udeleženci 
znanje pri določenih modulih utrjujejo še z dodatnimi samostojnimi vajami. 
 
Izobraževanja se bodo izvajala  3 x tedensko -  od 12.00 ure do 15.30 ure, s 30 minutnim 
odmorom za kavo in prigrizek oz. po dogovoru. 
 
KOTIZACIJA: 
Kotizacija za udeležbo znaša 1.150€ + DDV in vključuje gradivo, utrjevanje znanja z 
rešitvami, pogostitev in osvežilne napitke ter diplomo Šole računovodstva.  
Popusti:   
- za člane OOZ Kranj, s poravnano članarino, je 5%,  
- popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije je 10%. 
 
Prijave: telefon: 04/28 18 310, mail: info@oozkranj.com 

 

mailto:info@oozkranj.com
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  Obvestila 
 
 MALI OGLASI 

 

✓ PRODAJA SE 
 
PISARNI v mansardi z lastnim parkirnim prostorom  na Gorenjesavski c. 15 v Kranju (bivša 
upravna stavba Tekstilindusa). Cena je zelo ugodna. Več informacij na tel.: 04/28 18 310. 
 

 

 POMOČ PRI PRIDOBIVANJU  SREDSTEV PREKO RAZPISOV 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj vam 
preko strokovnega sodelavca za projekte po ugodnih 
pogojih pomaga pri kandidiranju na razpisih.  
 
Vsak ponedeljek je v prostorih OOZ Kranj med 10. in 
12. uro na voljo brezplačno svetovanje v zvezi z vašo 

dejavnostjo/projektom.  
 
Člani ste upravičeni tudi do 10% popusta za izdelavo in oddajo končnega projekta na 
razpis. Za udeležbo na brezplačnem svetovanju in pregledu vaših možnosti pridobitve 
sredstev se prijavite prek tajništva OOZ Kranj (info@oozkranj.com, 04/28 18 310, rok 
za prijavo je vsak petek do 12h). 

 
 

 

 ODVETNIŠKO SVETOVANJE   
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj vse svoje 
člane obvešča, da jim omogoča brezplačen prvi posvet pri 
odvetniku. Pravno svetovanje bo vsako sredo od 11.00 
do 13.00 ure na sedežu OOZ Kranj na naslovu Cesta 
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Svetovanje bo opravljal 
odvetnik Ksaver Logar. 
 

mailto:info@oozkranj.com
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Svetovanje bo iz področja delovnega prava ● insolventnega prava ● gospodarskega 
prava ● civilnega prava ● stvarnega prava ● izvršilnega prava ● zavarovalnega in 
odškodninskega prava ● nepremičninskega prava ● upravnega prava. 

Nujno predhodno naročanje po telefonu 04/281-83-10. 

 
Kontakt odvetnika Ksaverja Logarja: 
T: +386 (0)1 831 09 60 
F: +386 (0)1 831 09 65  
E: info@odv-logar.si 
 

  Krediti, subvencije, razpisi,… 
 

 JAVNI RAZPIS: E-POSLOVANJE 2019-2022 
 
Rok za oddajo: 1. 10. 2021 
Upravičeni stroški: do 70 % oz. najmanj 5.000 EUR oz. največ 30.000 EUR 
 

CILJ IN PREDMET RAZPISA: 

Cilj javnega razpisa, katerega je dne 10. 8. 2019 razpisala Javna agencija Spirit, je 

izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na 

tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega 

poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje: 

• elektronsko izmenjavo med partnerji, 

• digitalizacijo nastopov na sejmih, 

• spletne strani za tuje trge, 

• spletne trgovine, 

• produktno-prodajne videe, 

• krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost). 
 

mailto:info@odv-logar.si
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UPRAVIČENCI: 

• prijavitelj se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v 
Republiki Sloveniji in je organiziran kot gospodarska družba, samostojni 
podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo,  

• mikro, mala in srednja podjetja. 
 
 
POSEBNI POGOJI ZA PRIJAVO: 
 

• zaposleni vsaj 2 osebi na dan 1. 9. 2019 (drugo odpiranje), 1. 9. 2020 (tretje 
odpiranje), 1. 9. 2021 (četrto odpiranje),  

• podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis, 

• prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira 
na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis), 

• prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem. 
 

Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev 

elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti. 

Do nepovratnih sredstev niso upravičena podjetja, ki imajo registrirano dejavnost: 

• ribištva in akvakulture, 

• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 

• predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu). 
 
 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

• stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni 

možna), 

• nakup oz. najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov). 

DDV ni upravičen strošek.  

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. 2020. 
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 CENEJŠI KREDITI ZA ČLANE ZBORNICE - 10.000 SUBVENCIONIRANA 
OBRESTNA MERA - BREZ PRENOSA TRR-JA 

 
OOZ je sklenila pogodbo o subvenciji obrestne mere za kratkoročne kredite za 
obrtnike in podjetnike - člane OOZ Kranj. Na podlagi sredstev, ki jih OOZ Kranj 
prispeva za znižanje obrestne mere, so oblikovani cenejši krediti, in sicer gre za 
kratkoročne kredite – 10.000€ za člane zbornice. Ročnost je 1 leto, obrestna mera 
pa je EURIBOR + 2,5%. Pogoj je, da kreditojemalec ne prekine članstva OOZ Kranj 
vsaj 2 leti. Prenos TRR-ja ni pogoj za pridobitev kredita. Zainteresirani pokličite na 
04 28 18 310 ali se oglasite na zbornic. 
 
 
 

 KREDITI, SUBVENCIJE, NEPOVRATNA 
SREDSTVA 

 
➢ EKO SKLAD 

Nepovratna sredstva bodo občani lahko 
kombinirali z zelo ugodnim kreditom 
EURIBOR+1,5% in se bodo dodeljevala za vgradnjo 
solarnega sistema, kurilne naprave na lesno 
biomaso, toplotne črpalke, toplotno izolacijo 
fasade, strehe, gradnjo ali nakup pasivne hiše, 
celovito energijsko obnovo hiše, nakup 
stanovanja v pasivni hiši… Sredstva bodo tudi za nakup ali predelavo vozila na 
električni pogon.         

Ugodni krediti pa bodo na voljo tudi za odstranitev in zamenjavo azbestne kritine, 
priključitev na javni vodovod, vgradnjo zbiralnikov deževnice… 

Vlogo je treba oddati pred začetkom del! Pokličite svetovalno mrežo ENSVET na tel.  
080 1669.  
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ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE  
SUBVENCIJE 
 
 
 

JAVNO POVABILO DELODAJALCEM – Aktivni do upokojitve 
 

V projekt bo zavod vključil osebe, stare 58 let in več, ki so prijavljene v evidenci 
brezposelnih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za  nedoločen čas in polni delovni 
čas oz. ne krajši od 20 ur na teden, če ima odločbo o invalidnosti. 
 
Višina subvencije je 11.000€ za dobo najmanj 24 mesecev.  
 
Javno povabilo je odprto do 30.06.2020 oz. do razdelitve sredstev. 

 
Več informacij: na Zavodu za zaposlovanje Kranj.  

 
 
Usposabljam.se 2020: Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 
 
Ste mlajši od 30 let in brezposelni? S tem programom lahko pridobite praktična znanja, 
spretnosti in izkušnje na delovnem mestu pri delodajalcu. Tako se vključite v delovno 
okolje in si povečate zaposlitvene možnosti. 
• S praktičnim delom pri delodajalcu do zaposlitve 
Kaj pridobite z vključitvijo v program?          
• Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na konkretnem delovnem mestu pri 

delodajalcu. 
• Pridobite nova znanja, spretnosti in delovne izkušnje, ki povečajo vaše možnosti za 

zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu. 
• Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 

  
Ob upoštevanju vašega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc 
bomo pri vključevanju v usposabljanje dajali prednost: 
• tistim, ki v zadnjih 2 letih še niste bili vključeni v noben program, 
• tistim z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa, 
• tistim z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa, 
• tistim s socialnimi in zdravstvenimi ovirami ter 
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• tistim, ki ste dlje časa prijavljeni med brezposelnimi. 
  

Kaj vam povrnemo za usposabljanje? 
Povrnemo vam lahko naslednje stroške, in sicer mesečno za pretekli mesec:  
• Dodatek za aktivnost – znaša 3,30 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na 

usposabljanju. Če prejemate nadomestilo za brezposelnost, vaš dodatek za aktivnost 
v tem času znaša 1,65 EUR za vsako uro vaše dejanske udeležbe na usposabljanju.  

• Dodatek za prevoz – za vsak dan vaše dejanske udeležbe na usposabljanju znaša 0,16 
EUR za vsak kilometer od kraja vašega bivanja do kraja usposabljanja in nazaj (kadar 
je med obema krajema najmanj 1 kilometer v eno smer). Višina dodatka velja za 
pogodbe od 18.2.2020.  

 
 

Delovni preizkus 2020 
 
S pomočjo programa lahko preizkusite svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem 
delovnem mestu. Tako se vključite v delovno okolje, spoznate delodajalca in si povečate 
možnosti za zaposlitev. 
 
Program je namenjen tistim, ki ste prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo 
starost in trajanje brezposelnosti.  
  
Kaj pridobite z vključitvijo v program? 
• Preizkusite svoja znanja, veščine, navade in spretnosti na konkretnem delovnem 

mestu pri delodajalcu. 
• Spoznate delovne postopke, naloge in opravila na delovnem mestu. 
• Vključite se v delovno okolje in spoznate nove ljudi, odprejo se vam nove priložnosti. 

  
Kdo se lahko vključi v delovni preizkus? 
Vključite se lahko, če ste pri nas prijavljeni med brezposelnimi, ne glede na vašo starost 
in trajanje brezposelnosti. 
  
Kako se izvaja program? 
Delovni preizkus poteka pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi 
delodajalec. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v potrebnem obsegu, ki ne 
sme biti manjši od 20 ur. 
Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi ali osebe 
z odločbo za delo s krajšim delovnim časom od polnega, pri katerih lahko traja vključitev 
več kot 1 mesec. Trajanje programa predlaga delodajalec. 
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Delovni preizkus poteka največ 5 dni na teden, praviloma 8 ur na dan. Ne sme potekati 
ob nedeljah in praznikih. Če je praznik med tednom, se delovni preizkus v takšnem tednu 
izvaja največ 4 dni. Če je sobota delovna, mora biti udeleženec prost drug dan v tednu. 
Delovni preizkus poteka brez delovnega razmerja. V tem času vas vodimo v naši evidenci 
udeležencev programov aktivne politike zaposlovanja. 
Delodajalci sodelujejo v programu na podlagi javnega povabila. Ponudbe na povabilo 
lahko oddajo do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 12. 
2020, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb. 
Delovni preizkus lahko poteka le pri delodajalcih, ki so z nami podpisali pogodbo o 
izvedbi delovnega preizkusa. Na podlagi pogodbe jim za vas povrnemo upravičene 
stroške izvedbe delovnega preizkusa. 
 
  

 

UGODNA POSOJILA ZA PODJETNIKE IN 
NJIHOVE ZAPOSLENE 

  

 

Stanovanjska ustanova delavcev v obrti – OOZ Kranj  

podjetnikom in njihovim zaposlenim še vedno nudi  

ugodna stanovanjska in premostitvena (kratkoročna) posojila. 

 

Stanovanjska posojila: višina posojila je odvisna tudi od kreditne sposobnosti prosilca in 

zavarovanja, prav tako doba odplačevanja. Posojila dajemo za dobo odplačevanja do 20 

let oz. za mlade družine tudi do 30 let, obrestujemo pa jih po nominalni obrestni meri, ki 

jo določi Upravni odbor ustanove.  

 

Trenutno so stanovanjska posojila na voljo po 2,7 % realni letni obrestni meri. Stroški 

odobritve znašajo 80 EUR. Posojila se zavarujejo s hipoteko, nižji zneski posojil lahko tudi 

pri Zavarovalnici Triglav d.d. (če prosilec izpolnjuje njihove pogoje zavarovanja). 

 

Premostitvena (kratkoročna) posojila: namenska posojila, tudi za poslovne namene, 

višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca in zavarovanja, doba. 

 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
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Pokličite nas, da vam naredimo informativen izračun za vaš željen znesek. Za vse 

informacije smo vam na voljo na tel. 04/234 04 18 ali na 051/339 804 (sekretarka 

Nataša Dolenc). 

 

Nahajamo se v Podjetniškem centru, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj v 1. 

nadstropju, poleg Območne obrtno-podjetniške zbornice Kranj. 

 

 

 RAZPIS SID BANKE – Covid 19 Likvidnostni krediti 

______________________________________________________________________    

Datum objave: 
1.4.2020 

Rok za oddajo: 
do porabe sredstev 

NAMEN IN CILJ RAZPISA 

V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na 
katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode 
oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19. 

UPRAVIČENCI 

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in 
srednje velika podjetja. 

▪ Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem 
letu povprečno vsaj 2 zaposlena. 

▪ Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji. 
▪ Družba ni v postopku zaradi insolventnosti. 
▪ Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj 

ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP). 
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POGOJI KREDITA 

▪ Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za 
veliko podjetje). 

▪ Ročnost kredita od 2 do 12 let. 
▪ Moratorij do 1/2 ročnosti kredita. 
▪ Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis). 
▪ Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke. 
▪ Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev. 
Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.  

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na kontaktnih telefonskih 
številkah: 01/ 2007 480, 01/ 2007 514 ali 01/ 2007 407 ali na e-
mailu: financiranje@sid.si.      

 Informacije (obračuni, prispevki, …) 
 

 Lestvica za odmero dohodnine za leto 2020 
Če znaša letna davčna osnova v € Znaša dohodnina v € 

nad do  

 8.500,00 16% 

8.500,00 25.000,00 1.360,00 + 26% nad    8.500,00 

25.000,00 50.000,00 5.650,00 + 33% nad  25.000,00 

50.000,00 72.000,00 13.900,00     +39% nad 50.000,00 

72.000,00         22.4180,00 + 50% nad  72.000,00 
 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega 
razmerja v letu 2020 (lestvica preračunana na 1/12 leta) 

Če znaša mesečna davčna osnova v € Znaša dohodnina v € 

nad do  

 708,33 16% 

7085,33 2.083,00 113,33 + 26% nad  708,33 

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33 

4.166,67        6.000,00 1.158,33 + 39% nad  4.166,67 

6.000,00 
 
        

1.873,33 + 50% nad  6.000,00 

 

 

mailto:financiranje@sid.si
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 Ostali podatki za plačila po kolektivnih pogodbah 
Povprečna plača za predpretekli mesec (januar 2020) 1.806,50 € 

Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.853,30 € 

Minimalna plača od 1.1.2020 940,58 € 

Število ur (marec 2020) 176 

Pavšalni prispevek zdravstvenega zavarovanja od 1.1. – 31.12.2020 36,92 € 

Pavšalni prispevek PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali poklicne 
bolezni od 1.4.2020 
 

36,36 € 
 

V skladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno varnost 
obračunavajo in plačujejo pri jubilejnih nagradah, odpravninah in solidarnostnih 
pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega določen znesek teh 
prejemkov, ki ga je določila uredba vlade, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (stroški v 
zvezi s službenim potovanjem-dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški, stroški 
prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu). 
 
Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in 
študentskega dela: 

 

Začasno in občasno delo 
upokojencev  Leto 

MIN bruto urna postavka v 
EUR 

MAX bruto 
dohodek v 
EUR 

Od marca 2020 5,05 7.562,47 

Študentsko delo  Veljavnost od MIN bruto urna postavka v EUR 

1.1.2020 5,40  

 

 Davčne olajšave za odmero dohodnine 
Splošna olajšava 3.500,00 € 

Posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 € 

Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo 

8.830,00 € 

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega 
vzdrževanega otroka oziroma olajš3ava za otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo poveča za: 

 

- drugega vzdrževanega otroka za 2.649,24 € 

- tretjega vzdrževanega otroka za 4.418,54 € 

- četrtega vzdrževanega otroka za 6.187,85 € 

- petega vzdrževanega otroka za 7.957,14 € 
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Če znaša skupni dohodek v € Znaša splošna olajšava v € 

nad do  

   

 13.316,83 
3.500,00 + (18.700,38 – 1,40427 x skupni 

dohodek) 

13.316,83         3.500,00 

 

 Pojasnila za zavezanca 
 
Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se po določbah Zakona o dohodnini priznajo kot 
odhodek stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca (dnevnice, prenočevanje, 
prevoz, ostali stroški v zvezi s službenim potovanjem, prehrana med delom, stroški 
prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu), in sicer do višine, določene z Uredbo 
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo. 
 

 
Vrsta izplačila 

 Po uredbi o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega 
razmerja, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo  

Regres za letni dopust 
 

 Neobdavčen in neoprispevčen: 
regres za letni dopust, ki je 
določen kot pravica iz 
delovnega razmerja v skladu z 
zakonom, ali vsebinsko 
primerljiv dohodek iz tujine, in 
sicer do višine 100% povprečne 
mesečne place zaposlenih v 
Sloveniji. 

Jubilejne nagrade  
 

 

za 10 let del. dobe                  460 € 

za 20 let del. dobe           689 € 

za 30 let del. dobe in 
za 40 let del. dobe 

  919 € 

Invalidu s 100 % telesno okvaro 17.658,84 € 

Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana  
Posebna olajšava za dijake in študente 

2.436,92 € 
2.477,03 € 
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Odpravnina ob 
upokojitvi 
 

  4.063 € 

Solidarnostna pomoč 
 

 V primeru smrti delavca ali 
njegovega družinskega člana 
do 3.443 € 

 V primeru težje invalidnosti ali 
daljše bolezni delojemalca ter 
elementarne nesreče ali 
požara 
do 1.252 € 

  

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji   

Nad 6 do 8 ur  7,45 € 

nad 8 do 12 ur  10,68 € 

nad 12 ur  21,39 € 

službeno potovanje nad 
8 do 12 ur 

 če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, se 
znesek dnevnice, ki se ne 
všteva v davčno osnovo 
zmanjša za 15% 

službeno potovanje nad 
12 ur do 24 ur 

 če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, se 
znesek dnevnice, ki se ne 
všteva v davčno osnovo 
zmanjša za 10% 

Prenočevanje na 
službenem potovanju 

 Do višine dejanskih stroškov za 
prenočevanje 

Prevoz na službenem 
potovanju 
 

 v višini dejanskih stroškov 
prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi 

 0,37 € za vsak prevožen km, če 
uporablja lastno vozilo 

    
18% cene  
neosvinčenega 
motornega 95-
oktanskega bencina 

 
11.-24.2. 
25.2.-9.3. 
10.-23.3. 
24.3. dalje 

 
0,23 €/km 
0,23 €/km 
0,22 €/km 
0,19 €/km 

 

Dnevnice za ostale države (Uredba za tujino) 

nad 8 do 14 ur  75% dnevnice 

nad 6 do 8 ur  25% dnevnice 
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službeno potovanje 
nad 14 ur do 24 ur 

 Cela dnevnica 

Dnevnice za službena potovanja v tujini  

NEM., AVS., ITA., FR., 
MADŽ, HR, BIH, SRBIJA 

 49 € 
36 € 

Nagrade: 
prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

Dijaki 
 

 
 
 
172 € 
 
 
 
172 € 

 
prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

Študenti 

Prehrana  ko je delavec prisoten na delu 
4 ure ali več  
6,12 €/dan 

če je delavec na delu prisoten 
deset ur ali več  
 6,12 €/dan + 0,76 € 
za vsako dopolnjeno uro 
prisotnosti na delu po osmih 
urah prisotnosti na delu 

Nadomestilo za ločeno 
življenje 

  334 € na mesec 

Terenski dodatek  do 4,49 €/dan 
 

Prevoz na delo in iz 
dela 

 do višine cene javnega 
prevoza, če je mesto 
opravljanja dela vsaj en 
kilometer oddaljeno od 
delojemalčevega običajnega 
prebivališča  

 
 

 

 0,18 €/km za vsak dopolnjen 
km 
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 Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – marec 
2020 

 

 

 

 

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

 

 
Prehodni davčni 

podračun 

 
 

 
Referenca 

90 % PP** 3,5 PP*** 

1.578,46 6.138,44 

1.753,84 €   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   244,66 951,46 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   139,69 543,25 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
011008882000003 

SI19 DŠ- 
44008 

 
384,35 

 
1.494,71 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   100,39 390,40 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   103,55 402,68 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   8,37 32,53 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
011008883000073 

SI19 DŠ- 
45004 

 
212,31 

 
825,61 

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 

 
0,10% 

   
1,58 

 
6,14 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 

 
0,10% 

   
1,58 

 
6,14 

Skupaj prispevki za starš. 
var. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
43001 

 
3,16 

 
12,28 

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 

 
0,14% 

   
2,21 

 
8,59 

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 

 
0,06% 

   
0,95 

 
3,68 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
42005 

 
3,16 

 
12,27 

Skupaj drugi prisp.    6,32 24,55 

PRISPEVKI SKUPAJ 

 

   602,98 2.344,87 
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 Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – marec 2020 
 

 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
(v EUR) 

Prehodni 
davčni 
podračun 

 
Referenca 

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

1.052,30 6.138,44 

1.753,84 €   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   163,11 951,46 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   93,13 543,25 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
0110 0888 
2000 003 

SI19 
DŠ-44008 

 
256,24 

 
1.494,71 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   66,93 390,40 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   69,03 402,68 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,58 32,53 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
0110 0888 
3000 073 

SI19 
DŠ-45004 

 
141,54 

 
825,61 

Prisp. zavarovanca za starš. 
var. 

0,10% 
  

1,05 6,14 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 

0,10% 
  

1,05 6,14 

 

Skupaj prispevki za starš. var. 
 SI56 

0110 0888 
1000 030 

SI19 
DŠ-43001 

 

2,10 
 

12,28 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,47 8,59 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,63 3,68 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 

0110 0888 
1000 030 

SI19 
DŠ-42005 

 
2,10 

 
12,27 

Skupaj drugi prisp.    4,20 24,55 

PRISPEVKI SKUPAJ    401,98 2.344,87 
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  Razno 
 

 
 
V podjetju HBOT d.o.o. so nam pripravili ponudbo za nakup hiperbaričnega sistema AHA 
Fit 20 (z najvišjim tlakom - 2.0 bar) z nekaj oblekami in usposabljanjem za osebno 
uporabo (2 osebi). 
 
V cenah ni vključen DDV, ker predvidevamo, da boste nakup opravili na svoje podjetje, 
ki je davčni zavezanec. Hiperbarični sistem in tretmaje se lahko opraviči tudi kot 
promocija zdravja na delovnem mestu, v kolikor se to v podjetju predvidi. 
 
Za naše člane so pripravili posebno ponudbo, ki velja pri nakupu do 28. februarja 2020: 
 
- 5% popust pri nakupu 1 hiperbaričnega sistem AHA Fit 20 
(cena enega sistema po ponudbi le 40.818,70  €, kar je kar 2.148,35 € popusta za en 
sistem) 
 
- 10% popust pri nakupu 2 hiperbaričnih sistemov AHA Fit 20  (cena enega sistema po 
ponudbi le 38.670,35  €, kar je kar 4.296,70 € popusta za en sistem) 
 
- 15% popust pri nakupu 3 hiperbaričnih sistemov AHA Fit 20 
(cena enega sistema po ponudbi le 36.521,99  €, kar je kar 6.445,06 € popusta za en 
sistem)  
  
- 18% popust pri nakupu 4 hiperbaričnih sistemov AHA Fit 20  
(cena enega sistema po ponudbi le 35.232,98  €, kar je kar 7.734,07 € popusta za en 
sistem). 
Polna cena hiperbaričnega sistema AHA z dodatno opremo, montažo in usposabljanjem 
namreč stane 42.967,05€+DDV.  
  
Vabljeni ste tudi v Šenčur, Poslovna cona A 26, na sestanek in ogled komore 
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Naš član g. Dežman s Kokrice je OOZ Kranj podaril svojo sliko, ki ponazarja gospodarski 
del mesta Kranja. 

Zelo smo mu hvaležni in ponosni smo, da nam njegova umetnina krasi naše poslovne 
prostore. 
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Za naše stranke skrbi ekipa zaposlenih z 

dolgoletnimi izkušnjami v prodaji in 

 servisu vozil…  

 

V njej pa imamo prostor še za enega  
 

AVTOMEHANIKA. 
 

Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše 

odlične ekipe. 

 

Za vse dodatne informacije nam pišite na: 

info@avtokadivec.si  
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