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  Uvodnik 
 

 BREZPLAČNE ZAŠČITNE MASKE 
 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi 

(s.p.+3 delavci, s.p. sam, popoldanski odpadejo, razen za delavce, pr. osebe do 4 delavce) 

k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom 

OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.  

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja 

okužbe s COVID-19.  

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske. 

Zaščitne maske boste prevzeli osebno na naši zbornici. 

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask. 

PRIJAVITE SE TAKOJ!!! Velja načelo: kdor prej pride, prej melje. 
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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. 
SPOROČITE NAM VAŠ E-NASLOV IN VAM JIH POŠLJEMO. 

 
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 
 

http://www.oozkranj.com/
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 Pomembni dogodki OOZ Kranj v mesecu 
 

 
Najpomembnejši dogodki OOZ Kranj v mesecu: 
 
OKTOBER 2020 
 
 
 
 
1.10.  sestanek z LUK glede projekta EM2 
 
5.10  sestanek v Tržiču z njihovim županom o možnosti poslovnih prostorov za 
naše podjetnike 
 
8.10.  predavanje Kako prodreti na ameriški trg? – Jurček Žmauc 
 
14.10.  sestanek z g. Pogačnikom, LEAG energetska pisarna, o sodelovanju pri  
projektih, optimizaciji porabe energentov 
 
15.10.  slovensko – francoski večer v Celju, srečanje s podjetniškimi klubi in 
veleposlanico 
 
29.10.  WEB predavanje Vsaka kriza je premagljiva  (v sklopu projekta) 
 
 
  Šola računovodstva je potekala le v prvi polovici meseca. 
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 Novice 
 

 PREDLOGI OBRTNO-ZBORNIČNEGA SISTEMA VLADI – PKP6 
 

1. ČAKANJE NA DELO 

Država naj povrne delodajalcem celoten strošek za čakanje na delo. Ukrep naj velja 

za vse delodajalce, ki opravljajo dejavnost od 1.9.2020. 

2. SKRAJŠAN DELOVNI ČAS 

Država naj delodajalcem povrne celoten strošek. 

3. VRAČILO DRŽAVNE POMOČI 

Zaradi spodbude rasti podjetij je treba določiti, da četudi podjetja ne bodo imela 

upada prihodkov, jim pomoči ni treba vrniti, ampak naj jih namenijo za razvoj 

podjetja in za nagrajevanje zaposlenih. 

4. POVRNITEV IZPADA PRIHODKOV ALI FIKSNIH STROŠKOV TISTIM, KI SO MORALI 

ZAPRETI SVOJE OBRATE 

Država naj tistim, ki so morali svoje obrate zapreti ali obseg dela zmanjšati, povrne 

izpad dohodka ali fiksne stroške. 

5. POVRNITEV NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE 

OZS predlaga subvencijo s strani države za plačilo poslovnih najemnin.  

6. UREDITEV POROŠTVENE SHEME 

OZS predlaga dvig zneska posojila, ki je predmet državnega poroštva iz 10% na 25% 

prodaje in 2-kratnik stroškov dela in poenostavitve pri tem. 
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7. ZAMRZNITEV MINIMALNE PLAČE 

S 1.1.2021 je predviden dvig minimalne plače. OZS predlaga zamrznitev ali 

preložitev za eno leto.  

 

 KARTICA MOZAIK PODJETNIH 
 

Prihranki imetnikov lahko znašajo tudi več stotakov mesečno. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) poleg svoje osnovne dejavnosti, članom 

nudi tudi ugodnosti njenih poslovnih partnerjev. Gre torej za ponudbo drugih podjetij, ki 

po dogovoru z OZS obrtnikom in podjetnikom svoje storitve ali izdelke nudijo po 

ugodnejših pogojih. Člani zbornice tako lahko prihranite kar zajetne vsote. Seveda se 

slednje razlikujejo, in sicer predvsem glede na dejavnost, v kateri delujete, kakor tudi 

glede na velikost podjetja. Z gotovostjo pa lahko trdimo, da če član kartico Mozaik 

podjetnih redno uporablja, lahko veliko privarčuje. V okviru Mozaika podjetnih so tako 

članom zbornice po ugodnejših pogojih na voljo zavarovanja, telekomunikacije, 

električna energija, odkup terjatev, pisarniški material in oprema, gradbeni material, 

turistični aranžmaji itd. Vseh ugodnosti je več kot sto, ogledate pa si jih lahko na 

www.mozaikpodjetnih.si. 

Kartico ob včlanitvi prejme prav vsak član. Prinaša mu  ugodnosti za podjetje, saj gre v 

večini primerov za poslovno kartico. Lahko pa se včlanjeno podjetje odloči ter omogoči 

pridobitev tudi osebne kartice, ki prinaša ugodnosti tudi posameznikom, torej fizičnim 

osebam.  

Poslovna kartica Mozaik podjetnih 

Prinaša popuste podjetju. Lahko pa jo nadgradite v plačilno kartico in tako na primer 

vključite še nakupovanje na obroke.  V tem primeru gre za Mozaik podjetnih Diners club 

kartico, kjer boste prvo leto tudi oproščeni plačila Diners članarine, sicer pa bo ta znašala 

36 evrov na leto. 

Osebna kartica Mozaik podjetnih 

http://www.mozaikpodjetnih.si/
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Član se lahko odloči in omogoči dostop do prihrankov tudi zaposlenim v podjetju in 

svojim ožjim polnoletnim družinskim članom. Ti prejmejo osebno kartico Mozaik 

podjetnih Diners club, ki omogoča dostop do skoraj vseh popustov. Članarina za Diners 

club je prvo leto brezplačna, v nadaljevanju pa znaša 29 evrov  na leto, če imetnik kartice 

Diners seveda pred tem te ne prekliče.  

Popusti in ugodnosti članov 

OZS sodelovanje v shemi Mozaik podjetnih omogoča tudi  članom. Lahko se torej 

pridružite in ponudite vaše storitve in ugodnosti imetnikom kartice Mozaik podjetnih. Za 

več informacij nas pokličite na 080 12 42. 

Če nam boste poslali  prijavnico (dobite jo na zbornici), s katero pridobite poslovno in/ali 

osebno kartico Mozaik podjetnih Diners club, pa boste prejeli še vrednostni bon za 20 

evrov, katerega lahko vnovčite v trgovinah Spar.  

Ne pozabite torej na kartico Mozaik podjetnih in privarčujte!  

Za več info pokličite na 080 12 42 ali nam pišite na mozaik.podjetnih@ozs.si. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mozaik.podjetnih@ozs.si
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 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: 

• 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. 

U  

 IZJAVA O OCENI TVEGANJA 
 

Obveščamo vas, da je potrebno dopolniti dokumentacijo s področja varnosti in zdravja 

pri delu (Izjava o oceni tveganja) zaradi koronavirusa. 

Upoštevati je treba nova tveganja na delovnem mestu. Izvajati morate dodatne ukrepe, 

s katerimi zagotavljate varno in zdravo delo delavcem. V pomoč so vam lahko priporočila 

NIJZ ali Združenja za medicino dela. 

mailto:mladen.markota@gov.si
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 OBNOVA DIGITALNIH POTRDIL 
 

Novembra bo moralo pridobiti novo namensko digitalno potrdilo cca. 6 tisoč 

uporabnikov davčnih blagajn. Veljavnost namreč poteče po petih letih.  Če ste v dvomu, 

kdaj vam poteče, se obrnite na ponudnika davčne blagajne.  

Po poteku namreč davčna blagajna ne bo več delovala. Priskrbite si ga PRAVOČASNO! 

 

 Sekcije 
 

SEKCIJA ZA PROMET 

Predsednik: Aleksander Bizjak 

 

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA LICENCO SKUPNOSTI PO NOVI ZAKONADAJI 

Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane 

pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti 

izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. 

Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih 

velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021.  

Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 

2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede zaposlenih, uradnih ur, prostora 

in opreme najkasneje do 23. 11. 2020. Po končanem prehodnem obdobju, torej po 1. 6. 

2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih 

zaposlenih v skladu s tem pravilnikom. 

 

Dne 23. 11. 2020 bodo pogoji za obstoječe in nove licence enaki. 

Dne 2. 6. 2021 bodo novi pogoji veljali v celoti. 
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Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane 

pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti 

izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. 

 

UPRAVLJAVEC PREVOZOV 

Prevozniki, ki so imeli na dan 23. 11. 2019  veljavno izdano licenco Skupnosti, morajo do 

23. 11. 2020 izpolnjevati pogoj upravljavca prevozov pod novimi pogoji: 

Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik 

posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil. 

Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku, mora biti zaposlen po pogodbi o 

zaposlitvi za polni delovni čas. Upravljavec je lahko samo v enem podjetju. 

 

Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov, je lahko samo v enem podjetju, ki ne  

sme imeti skupno več kot pet vozil:  

 

Vsem prevoznikom, ki imajo izdano licenco Skupnosti in nimajo upravljavca prevoza pod 

naštetimi  pogoji, svetujemo, da čimprej uredijo status upravljavca prevozov in o 

spremembi obvestijo izdajatelja licence. 

 

USTREZNOST PROSTORA IN VOZNIKI 

Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20, objavljen Pravilnik o spremembah 

in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu: 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-

1917 

Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence Skupnosti, ki so določeni v 

Zakonu o prevozih v cestnem prometu glede: 

• minimalnega števila zaposlenih voznikov, 

• minimalnega števila ostalih zaposlenih v podjetju, 

• obvezne prisotnosti v času uradnih ur, 

• zahteve glede sedeža podjetja in prostora ter 

• zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme. 

Za izdajo nove licence Skupnosti se nov pravilnik uporablja od 6. 8. 2020 dalje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1917
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-1917
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-1917
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Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 

2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede voznikov, ostalih zaposlenih 

sedeža in prostora. uradnih ur in opreme najkasneje do 23. 11. 2020.  

V času od 6. 8. 2020 do 1. 6. 2021 mora imeti podjetje, ki zaproša za izdajo nove licence 

Skupnost: 

- ki ima nad 5 vozil: minimalno enega zaposlenega voznika, 

- ki ima nad 20 vozil: minimalno enega ostalega zaposlenega. 

Ta določba velja za obstoječe prevoznike od 23. 11. 2020 do 1.6.2021. 

Glede števila zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih velja prehodno obdobje od 

uveljavitve tega pravilnika (6. 8. 2020) do 1. 6. 2021. Po 1. 6. 2021 morajo imeti vsa 

podjetja usklajeno  število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s 

tem pravilnikom. 

 

Spremembe zakona in pravilnika se nanašajo na licence Skupnosti, na pogoje za 

pridobitev nacionalne licence za prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze ne vplivajo. 

 

 

 

Pridobite kode 95: 

Usposabljanje – 16.-19. november 2020 

Preizkus – predvidoma 26.11.2020 

 

Podaljšanje kode 95: 

6.11.2020 RU 2018 ob 15h 

7.11.2020 RU 2017 ob 8h 

13.11.2020 RU 2019 ob 15h 

14.11.2020 RU 2020 ob 8h 

21.11.2020 RU 2016 ob 8h 

 

Število mest je omejeno, usposabljanje se bo izvajalo po 6 udeležencev v skupini. 
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GOSTINSKA SEKCIJA 

Predsednik: Anton Magdič 

 

Gostinska sekcija organizira tečaj Varnostni pri delu in Požarne varnosti, ki bo 17. 

novembra 2020 (če bodo razmere dopuščale) ob 10. uri v sejni sobi OOZ Kranj.  

Cena je 20€ + DDV za člane in 40€ + DDV za nečlane. 

Prijave zbiramo na info@oozkranj.com. 

 

 

SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV 

Aleksander Gorečan 

 

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS se trudi spodbuditi zavedanje, 

kako lep poklic je slikopleskar in kako pomembno je znanje, tradicija in razvoj. Kakšne so 

perspektive, da pritegnemo več mladih?  

Za boljšo prepoznavnost je v pripravi predstavitev prapora sekcije, ki je simbol 

povezovanja in pripadnosti. To bo prva poklicna dejavnost s svojim praporom v Sloveniji. 

Svojo pripadnost boste lahko izrazili z ŽEBLJIČKOM z vašim imenom, ki bo pritrjen na drog 

prapora. Za več informacij nas pokličite. 

 

 

Sekcija je pripravila muzejsko razstavo o slikopleskarstvu na Slovenskem z naslovom 

MALAR NAM POLEPŠA ŽIVLJENJE. Zaradi trenutne situacije je muzej ZAPRT, a kasneje se 

le oglasite v gradu Kiselstein v starem mestnem jedru. Res imamo čast, da je to v našem 

mestu oz. v naši bližini. Zelo lepo vabljeni! 

mailto:info@oozkranj.com
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 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 

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: 

http://www.spiritslovenia.si/
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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 koronavirusa 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 
 

 

 

 PRENOS DRUŽINSKEGA PODJETJA 
 

Na Inštitutu MOST so vam pripravili on-line predavanje o Prenosu podjetja. Ker vemo, 

da je tematika prenosa iz dneva v dan vedno bolj aktualna, so se odločili, da brezplačno 

predavanje ponudimo tudi vam, članom zbornice. 

Naslednji torek 10.11.2020 boste prejeli povezavo za ogled predavanja. 

S klikom na povezavo boste v živo spremljali 1 urno brezplačno predavanje, ki bo 

26.11.2020 ob 11h. Prav tako povezava omogoča ogled posnetka kadarkoli po 

predavanju. Za ogled predhodna prijava članov ni potrebna.  

Predavanje bo izvedel osebno g. Uroš Kavs, z vso tehnično podporo njegovega tima.  

 

 

NAZIV PODJETJA GSM 

Ime in priimek udeleženca 
 

E-naslov 

Sedež Davčna številka 

Podpis 
 

ČLAN OOZ:      DA       NE 
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Tematika predavanja: 

• 7 korakov za dolgoročno uspešen prenos družinskega podjetja na naslednike. 

• Kako formirati celovit in pravičen družinski dogovor za dolgoročno uspešnost 

posla? 

• Kako formirati družinsko ustavo, da bodo zadovoljni vsi člani družine? 

• Prenos s.p. na d.o.o. ali drug s.p. – kaj vse je pri tem potrebno upoštevati? 

 

Inštitut MOST d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana  

www.most-institut.com  

 

 

 

 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. 

 

 

http://www.most-institut.com/
https://www.most-institut.com/
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 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. 
 
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 
 

mailto:info@oozkranj.com
mailto:info@odv-logar.si
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  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). 
 
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),  
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• 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. 

 

 JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV DIGITALIZACIJE 
PRODAJNIH POTI TER PREDSTAVITVENIH IN TRŽENJSKIH 
GRADIV ZA PROMOCIJO NA TUJIH TRGIH 

 

Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov 
digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na 
tujih trgih. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je na voljo do največ 9.999 €, 
vlogo pa lahko oddajo do 15. 9. 2020 oziroma do porabe sredstev. 
 
Več o javnem pozivu na: https://www.spiritslovenia.si/razpis/351. 
 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/351
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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 
 
 

 
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 
• 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.  

 
Oddaja ponudb je do 30.12.2020. 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 21 od 43 
 

 
 

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. 
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. 
Rok je 15.11.2020. 

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020
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Zaposli.me 
 
Oddaja ponudb je do 15.11.2020.  
 
Ciljne skupine: 

- Starejši od 50 let 
- Stari 30 let in več – 12 mesecev prijavljeni na zavodu 
- 30 let in več – končana OŠ 
- 30 let in več – prejemniki socialne pomoči 
- 30 let in več – izgubili delo iz poslovnih razlogov. 

 
Zaposlitev mora biti sklenjena 12 mesecev, 40 ur tedensko.  
 
Podaljšano javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih 
 
Po novem lahko delodajalci do 15. novembra 2020 oddajo ponudbo na javno povabilo 
za trajno zaposlovanje mladih. Pridobijo lahko subvencijo za zaposlitev mladih 
brezposelnih pred dopolnjenim 30. letom starosti. Subvencija znaša 208 EUR na mesec, 
z možnostjo izplačevanja največ 24 mesecev. 
Ravno tako so se povišala sredstva, ki so na voljo na javnem povabilu, na skupno 
vrednost 10 milijonov EUR, kar bo zadoščalo za subvencionirano zaposlitev 2.000 mladih 
brezposelnih iz vse Slovenije.  
Delodajalci predložijo ponudbo elektronsko na portalu Zavoda za zaposlovanje - za 
delodajalce. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.zadelodajalce.si/
https://www.zadelodajalce.si/
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 Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v 
lesarstvu 4.0 

 
Razpisnik: 
Slovenski podjetniški sklad 
Rok za oddajo: 
11. 11. 2020, 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021. 
Višina sofinanciranja: 
do 45 % 
NAMEN IN CILJ RAZPISA 
Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in 
obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih 
posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij 
v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem 
prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega 
položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne 
niše. 
Cilji javnega razpisa so: - spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni 
izdelkov in - povečanje dodane vrednosti na zaposlenega in - spodbujanju učinkovite 
rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite 
rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), 
ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in - spodbuditi zasebne 
naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.  
 
UPRAVIČENCI 
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki 
posamezniki ali zadruge.  
Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na 
področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti 
poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta: 
- oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in 
protja, razen pohištva ali 
- oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic). 
Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so bila registrirana pred 1. 1. 2019 (velja 
za vloge oddane do vključno 15. 2. 2021), oziroma pred 1. 1. 2020 (velja za vloge oddane 
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po 15. 2. 2021), (upošteva se datum registracije podjetja oz. datum priglasitve pri 
pristojnem organu).  
UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni stroški so: 
- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme in 
novih strojev), 
- stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske 
opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije, do največ 10% celotnih 
upravičenih stroškov operacije), 
- stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj stroški transporta, montaže in zagona). 
V primeru nakupa so upravičeni tudi stroški, povezani z aktiviranjem strojev/opreme v 
tehnološki proces v kolikor transport, montažo ali zagon izvede prodajalec, pri katerem 
so bili stroji/oprema kupljeni. 
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne 
spadajo cestna transportna sredstva. 
VIŠINA SOFINANCIRANJA 
Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 
50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. 
Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. 
Kohezijska regija vzhodna Slovenija:  
srednja podjetja največ 35 % ter mikro in mala podjetja največ 45 %.  
Kohezijska regija zahodna Slovenija: 
srednja podjetja največ 20 % mikro in mala podjetja največ 30 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 25 od 43 
 

 
 

 

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. 

 

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. 
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 RAZPIS SID BANKE – Covid 19 Likvidnostni krediti 

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). 

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. 

 

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.       

mailto:financiranje@sid.si
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 P7-2 2020 COVID MIKRODITI 2020, 2021 
 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim 

in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter 

zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so: 

- ohranitev delovnih mest, 

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva, 

- omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - 

ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, - brez stroškov 

odobravanja in vodenja, - nižjih zavarovalnih zahtevah. 

 

UPRAVIČENCI 

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali 

pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno 

odgovornostjo, ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, je na njegovo 

poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19, ima na dan oddaje vloge najmanj 

1 zaposlenega za polni delovni čas, ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 

najmanj šest mesecev. 

 

POGOJI KREDITA 

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. 

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta. 
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Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo 

podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.  

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne 

obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del). 

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.  

  

UPRAVIČENI STROŠKI 

Med upravičene stroške se upoštevajo: 

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), 

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), 

c) stroški materiala in trgovskega blaga, 

d) stroški storitev, 

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za 

socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med 

delom). 

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške. 

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški 

gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin. 

 

 

 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 29 od 43 
 

 
 

 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 

 

 Ostali podatki za plačila po kolektivnih pogodbah 
Povprečna plača za predpretekli mesec (avgust 2020) 1.812,66 € 

Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.812,22 € 

Minimalna plača od 1.1.2020 940,58 € 

Število ur (september 2020) 176 

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

Pavšalni prispevek PIZ od 1.4.2020 36,56 € 

 
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). 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 30 od 43 
 

 
 

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 

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 

 

 

 

 

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 € 

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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 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 € 

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 € 
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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 

 
 
21.9. dalje 

 
 

0,18 €/km 
 
 

 

Dnevnice za ostale države (Uredba za tujino) 

nad 8 do 14 ur  75% dnevnice 

nad 6 do 8 ur  25% dnevnice 

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 € 
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prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

Študenti  
 
172 € 

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) 
– oktober 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 – oktober 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 

 

 

 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 36 od 43 
 

 
 

  Razno 

    

 

Naše podjetje sestavlja ekipa zaposlenih z 

dolgoletnimi izkušnjami v prodaji in 

 servisu vozil…  

 

V njej pa je prostor še za enega  

 

AVTOMEHANIKA. 

 

Vabimo vas, da tudi vi postanete  

del naše ekipe. 

 

Za vse dodatne informacije nam pišite na: 

info@avtokadivec.si  

 

 

 

 

mailto:info@avtokadivec.si
http://www.avtokadivec.si/
http://www.avtokadivec.si/?page_id=223
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.cl%2Fpin%2F313352086546055545%2F&psig=AOvVaw1HlYJU4gWKsQiXSRL150Hi&ust=1583330036017000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIil_8S6_ucCFQAAAAAdAAAAABAZ
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F814588651328423039%2F&psig=AOvVaw2tyO8nfZV8fR8UWTgQENg1&ust=1574773312245212
http://www.avtokadivec.si/?p=193
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 K3 KERN d.o.o. 
 

K3 Kern d.o.o  je nepremičninsko podjetje s tradicijo (od leta 1989). Naši primarni 

dejavnosti sta posredovanje pri prodaji in oddaji ter vrednotenje nepremičnin. 

Delujemo na območju celotne Slovenije, najbolj smo aktivni na področju Gorenjske. 

Na osnovi dolgoletnih izkušenj nudimo kakovostno in celostno storitev ter strokovno 

podporo pri prometu z nepremičninami. 

Postali smo člani obrtne zbornice Kranj, zato vas vljudno vabimo, da nas kontaktirate, 

ko iščete zase ali za vašo dejavnost nepremičnino. Najdete nas na lokaciji pri 

vodovodnem stolpu v Kranju (Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj), na spletu: www.k3-

kern.si ali po tel. 051/320-700. 

Predstavljamo se vam z nekaj naše ponudbe poslovnih prostorov: 

1) Poslovni prostor Škofja Loka 

• Velikost: 620 m2 

• Cena: 620.000 EUR 

 

http://www.k3-kern.si/
http://www.k3-kern.si/
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Prodamo poslovne prostore, ki se nahajajo v poslovni coni Trata (Škofja Loka). 

Prostori obsegajo skladišče v pritličju in ločeno delavnico, ter pisarniške prostore v 1. 

nadstropju. Oprema prostorov po dogovoru. 

Prostorom pripada souporaba zemljišča, ki je v celoti ograjeno in urejeno z lastnimi 

parkirnimi mesti. 

Stavba je vzdrževana, ogrevanje urejeno na plin. Vsi pisarniški prostori so klimatizirani. 

 

2) Poslovna stavba Čirče 

• Velikost: 737,38 m2 

• Zemljišče: 1.557 m2 

• Cena: 1.100.000 EUR 

 

Stavba se nahaja na vidni lokaciji ob glavni cesti Kranj - Hrastje (Smledniški cesti). 

Objektu pripada 1.557 m2 veliko zemljišče, ki je v celoti ograjeno in urejeno z 

lastnimi parkirnimi mesti. 
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Stavba je vrhunsko vzdrževana. Skupna kvadratura  površin je 737 m2 (klet, pritličje, 

1.nadstropje in 2.nadstropje) ter 175 m2 pohodne strehe.  

Prostore obsegajo: dve večji sejni sobi, kateri je možno združiti v večjo dvorano, več 

čajnih kuhinj, sanitarij in skupnih prostorov, večje število pisarn, knjižnica, itd. 

3) Penzion Bled 

• Velikost: 548,8m2 

• Zemljišče: 1.578 m2 

• Cena: 1.100.000 EUR 

 

V čudovitem okolju, pred vstopom v osrednji turistični del Bleda, prodamo poslovno 

stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem v izmeri 1578 m2. 

Gre za eno prvih stavb s turistično namembnostjo, ki je locirana ob glavni vpadnici blizu 

središču dogajanja in ima odlično lokacijo - le nekaj sto metrov oddaljeno od Blejskega 

jezera. 

Objekt obsega klet, pritličje, nadstropje in mansardo, skupne površine 548,80 m2. 
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4) Poslovni prostor Kranj (Globus) 

• Velikost: 438,25 m2 

• Cena: 305.000 EUR 

 

V centru Kranja na atraktivni lokaciji prodamo gostinski lokal v skupni izmeri 438,25 

m2. Nahaja se na izjemni lokaciji, na strehi večjega poslovnega objekta (3. nadstropje), 

ki nudi izjemen razgled na Kranj in bližnjo okolico.  

Prostor je potrebno dokončati, saj je trenutno v 3. podaljšani gradbeni fazi.  

Na voljo je takoj.  
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5) Gostilna Podkoren (pr`Šerc) 

• Velikost: 310 m2 

• Cena: 298.000 EUR 

 

Prodamo gostinski lokal - GOSTILNO v Podkorenu pri Planici. 

Gostinski prostori se nahajajo v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe. Odlična 

priložnost za investicijo v bližini smučišč in skakalnic. Prostore obsegajo: predprostor, 

več jedilnic, točilni pult, kuhinja, črna kuhinja, sanitarije, shramba in pomožni prostori 
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 PETAL PEČNIK 
 

 

 
V ponudbi je sedaj tudi stensko stojalo za razkužilo. 
 
 
 
Janez Pečnik 
 
M:+386 31359 525 
info@petal-pecnik.si 
www.petal-pecnik.si 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@petal-pecnik.si
http://www.petal-pecnik.si/
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