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 Uvodnik 
 

ZAKLJUČNA KONFERENCA IN ČEZMEJNI POSLOVNI DOGODEK 

bosta potekala v četrtek, 13. februarja 2020 med 10. in 14. uro  

v sejni sobi OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37. 

Osrednje teme dogodka bodo predstavitev dosežkov projekta s primeri dobrih praks 
vključenih podjetnikov, predstavitev najnovejših trendov na področju odličnosti, Okrogla 
miza z naslovom Izzivi globalnega podjetništva, ki se je bodo poleg g. Franca Vesela, 
državnega sekretarja za malo gospodarstvo na MGRT, g. Sandija Gorečana, Obrtnika leta 
2019 in g. Petra Koklja, inovatorja in lastnika podjetja AHA Hyperbarics - hiperbarične 
komore in terapije, udeležiti tudi drugi uspešni slovenski in avstrijski podjetniki. V okviru 
programa bodo organizirana tudi B2B srečanja podjetnikov z obeh strani meje. 

                      

2/2020  
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 SPREMLJAJTE NAS NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 
 

  

facebook.com/oozkranj twitter.com/oozkranj 
 
 
VSEM ČLANOM: 
Da bi vas lahko tudi v vmesnem času med pošiljanjem novic obveščali, vas prosimo, da 
nam  na e-mail: info@oozkranj.com ali po tel. 04 28 18 310 sporočite vaše elektronske 
naslove, da jih bomo dodali v bazo. Na ta način boste hitreje obveščeni o dogodkih, 
spremembah in aktualnostih. 
 
 

 
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 
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Pomembni dogodki OOZ Kranj v mesecu 
 

Najpomembnejši dogodki OOZ Kranj v mesecu: 
 
JANUAR 2020 
 
 
23.1.   sestanek, v zvezi z motečim letalskim 
prometom in komunalnimi odpadki na Primskovem 
  Okrogla miza na MOK – krožno gospodarstvo 
 
29., 30., 31. 1. poslovna konferenca v Beogradu v okviru projekta Connect SME Plus 
 

 Novice 
 

 GOLJUFIJA 
 

 Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT zaznavajo 
porast spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo. Napad je zelo težko zaznati, 
zato tudi goljufom velikokrat uspe, žrtve so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino. 

Pripravili so podrobnejša pojasnila o poteku napada, podjetjem pa svetujemo 
previdnost, ko poslovni partner iz tujine sporoči spremembo bančnega računa. 

Pojasnila in napotki: https://www.cert.si/podjetja-pozor-ce-vam-poslovni-partner-
sporoci-drugo-stevilko-bancnega-racuna-gre-lahko-za-goljufijo/ 

Za dodatne informacije o tovrstni spletni goljufiji so vam na razpolago strokovni 
sodelavci odzivnega centra SI-CERT. 
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 IZREDNI DOPUST 
 

V Uradnem listu RS, št. 81/19, je bila dne 27. 12. 2019 objavljena dopolnitev Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1B). Staršem prvošolčkov prinaša en dan izrednega dopusta, če 
bodo svojega otroka na prvi šolski dan pospremili v šolo. 

Ker gre za izredni dopust (165. člen ZDR-1), ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta 
zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. 

Ker je potrebno izredni dopust izrabiti ob nastanku te okoliščine, ga bo delavec lahko 
izrabil le na prvi šolski dan (ne prej in ne kasneje). 

Dan izrednega dopusta pripada obema staršema. 

 

  

 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. 
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 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 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.  

ELODAJALCI – IZJAVE O 
STATUSU 
DELVCADELODAJALCA  
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 OBRTNA CONA KRANJ 
 

Kot veste, že dalj časa vabimo tiste, ki iščete poslovne prostore. Za nove investicije 
seveda obvezno potrebujemo tudi nove prostore. Z Mestno občino Kranj smo pristopili 
k skupnim aktivnostim za izvedbo nove obrtne cone.  

Pogovori z deležniki potekajo intenzivno. Zato vse podjetnike, ki potrebujete nove 
poslovne prostore (pisarne, proizvodne, tovarniške trgovine, skladišče, zemljišče, 
parkirišče,…) pozivamo, da se oglasite na naši zbornici. 

V primeru zanimanja izpolnite vlogo spodaj (nahaja se tudi na spletni strani OOZ Kranj). 
Vloga je zelo pomembna za nadaljnje razgovore.  

Le-to lahko oddate preko e-pošte na info@oozkranj.com, osebno ali po klasični pošti na 
naš naslov. Za vprašanja in informacije smo vam na voljo na tel. št.: 04 28-18-310. 
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VLOGA ZA POSLOVNE PROSTORE 

Firma: _________________________________________________________________ 
Davčna številka:________________________, MŠPS: ___________________________ 
Ime in priimek direktorja: _________________________________________________ 
Kontaktna oseba: ________________________________________________________ 
Dejavnost: _____________________________________________________________ 
Tel.: _________________________________ E-mail: ___________________________ 
se zanimam za 

1. NAJEM 2. NAKUP (obkroži) 

poslovnih prostorov. V njih bom opravljal dejavnost: 
____________________________________________________________________ 

v izmeri ____________m2 (obkroži) in sicer: 
1. pisarne ________ m2 
2. skladišče _______ m2 
3. zemljišče _______m2  
4. parkirišče _______m2 
5. ostali prostori (opiši)_________________________m2 
 
Prostor bom kupil z (obkroži): 
- lastnimi sredstvi 
- delno z lastnimi sredstvi, delno s kreditom 
- leasing 
- ostalo 
 
Posebne zahteve glede na dejavnost, lokacijo, itd.: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Opombe: 
____________________________________________________________________ 

Podpis in žig: 
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 SOFINANCIRANJE ŠOLNIN – MOJSTRSKI IZPITI 
 

Do konca septembra 2022 so odprte prijave na razpis za sofinanciranje šolnin za 
izobraževanje do V. stopnje, na katerem lahko posameznik pridobi povrnjenih do 
2.500,00 EUR. 
   
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom, ki so 
poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 30. 9. 2022 za obdobje od 2014 (od 1. 1. 2014) do 
2022 za programe kot so mojstrski, delovodski in poslovodski izpiti. 
 
Za vsa dodatna vprašanja smo vam in vašim udeležencem na voljo v času uradnih ur 
na telefonski številki 01 434 58 76 in na e-poštnem naslovu dir@sklad-kadri.si. 
 
Za pomoč pri oddaji vloge se lahko obrnete na Suzano Kljun, 01-58-30-509 
ali  suzana.kljun@ozs.si.  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
22. RAZPIS ZA VPIS NA MOJSTRSKE IZPITE 
 
OZS je objavila razpis za mojstrske izpite in v okviru le-tega sta določena dva pristopna 
roka 3. marec 2020 (rok za oddajo vlog je do 20. februar 2020) in 13. oktober 2020 (rok 
za oddajo vlog je do 25.  septembra 2020). 
 
Vlogo dobite na OOZ Kranj in jo lahko oddate od 7. januarja 2020 dalje.  
 
Razpisni rok začne teči 6. januarja 2020 in traja do 31. decembra 2020.  
 
Za pomoč pri oddaji vloge in druge informacije se lahko obrnete na Suzano Kljun, 01-58-
30-509 ali  suzana.kljun@ozs.si.  
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 VPIS V IMENIK VODIJ DEL 
 
Po novem gradbenem zakonu se morajo vsi izvajalci del – vodje del vpisati v imenik vodij 
del. V evidenco morajo biti vpisana vsa podjetja, ki imajo pridobljeno obrtno 
dovoljenje za gradbeno področje (fasaderji, krovci, tesarji, elektroinstalaterji, strojni 
inštalaterji, zidarji…).  
 
Skrajni rok za vpis je 31. 5. 2020. Pogoj je opravljen mojstrski izpit pri OZS ali (tehniki 
in inženirji) opravljen strokovni izpit pri Inženirski zbornici Slovenije ali delovodski izpit 
pri Gospodarski zbornici Slovenije. 
 
Za več informacij nas pokličite na tel. št.: 04 28 18 311 (Katja Erjavec). 
 
 

 OPROSTITEV PLAČILA DELA PRISPEVKOV ZA ZAPOSLENE 
STAREJŠE OD 60 LET 

 
Od 1.1.2020 je ponovno v veljavi 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno – 30 % oprostitev 
plačila prispevkov za PIZ za zaposlene iz 1. do 4. odst. 14. člena zakona, ki so stari 60 let 
ali več, toda POZOR, to se upošteva  pri januarskih plačah, izplačanih v februarju.  

 

 E – BOLNIŠKI LIST 
 

Zdravniki so do 1.1.2020 izdajali samo e-bolniške liste. Delodajalci jih bodo morali 
elektronsko prevzemati predvidoma od februarja 2020 dalje. 

Delodajalec ne bo več čakal, da mu delavec prinese bolniški list, ampak ga bo lahko 
prevzel sam.  

Zahtevke za refundacijo bo delodajalec še vedno lahko vlagal ročno.  

POOBLAŠČANJE ZA E-BOLNIŠKI LIST NA PORTALU SPOT 

Pooblastilo za eBOL boste lahko uredili: 
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- elektronsko: z vstopom v portal eVem (SPOT) s svojim digitalnim potrdilom 
- pisno: na vam najbližji točki SPOT v Sloveniji 

Pooblastilo v elektronski obliki boste po vzpostavitvi nove storitve eBOL na SPOT lahko 
oddali po 1.1.2020. PRIDOBITI JE POTREBNO NOVO (DRUGO) DIGITALNO POTRDILO! 

Za oddajo pisne vloge pa so obrazci objavljeni na spletni strani SPOT. Več na strani 
www.zzzs.si. 

 

 ČLANARINA OZS 2020 
 

Članarina za člane, ki na podlagi pridobljenega certifikata opravljajo dejavnost DUO 10 
EUR mesečno, za člane brez zaposlenih 20 EUR mesečno, za člane z zaposlenimi pa  30 
EUR mesečno. 

V primeru, da plačate letno članarino v enkratnem znesku do konca februarja tekočega 
leta, boste deležni prihranka v višini ene mesečne članarine. 

Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da vam poleg zastopanja, svetovanja, 
izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih 
nudimo številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Občutno 
smo povečali obseg storitev za člane in jih dodatno razširili na naslednjih področjih: 
 

- Dostop do storitev novoustanovljenega Centra za družinsko podjetništvo.  
- Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik 

podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za 
družinske člane in zaposlene. 

- Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij. 
- Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 

brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne 
delavnice, seminarji itd). 

- Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik. 
- Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV oddaje, kjer izpostavljamo 

zahteve obrtnikov in podjetnikov. 
- Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala. 
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- Številne druge aktivnosti  OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in 
kakovost storitev.  

 
Vabimo vas, da nas osebno obiščete na vaši OOZ ali OZS ter, da spremljate naše aktivnosti 
tudi na spletni strani www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo. 
POZORNI BODITE NA JANUARSKI RAČUN, KI GA BOSTE PREJELI. 
 
 

 DVIG DELA STAROSTNE POKOJNINE 
 

Obveščamo vas, da je bila dne 31. 1. 2020, na račun upravičenca do izplačila 40 odstotkov 
pokojnine (uživalci 20 odstotkov starostne pokojnine na dan 31. 12. 2019), nakazana 
akontacija 40 odstotkov dela pokojnine za mesec januar. Do izdaje odločbe, s katero bo 
znesek 40 odstotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, bo zavod izvedel začasni 
izračun akontacije tega zneska na podlagi že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne 
pokojnine tako, da bo znesek, ki je bil nakazan za december 2019, povečan za dvakrat. 
Upravičencem bo v začetku meseca februarja posredovano tudi obvestilo o nakazilu 
akontacije 40 odstotkov starostne pokojnine. 
  
Po izdaji odločbe o dokončni odmeri 40 odstotkov starostne pokojnine, se bo akontacija 
40 odstotkov pokojnine poračunala z novo odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne 
pokojnine od 1. 1. 2020 dalje. 
  
Zavarovancu, ki že prejema 20 odstotkov starostne pokojnine, pripada 40 odstotkov 
starostne pokojnine, od 1. 1. 2020 do prenehanja obveznega zavarovanja za polni 
delovni oziroma zavarovalni čas, vendar najdlje tri leta. Zavod bo po uradni dolžnosti, z 
odločbo, odločil o upravičenosti do izplačila 40 odstotkov starostne pokojnine, v šestih 
mesecih od uveljavitve novele ZPIZ-2G (od 1. 1. 2020 dalje), in sicer se bo del starostne 
pokojnine odmeril od starostne pokojnine, do katere bi bil zavarovanec upravičen, če bi 
1. 1. 2020 uveljavljal odstotno povečanje že odmerjene starostne pokojnine. 
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 SREČANJE S PODJETJI V BEOGRADU 
OOZ KRANJ OB ZAKLJUČEVANJU PROJEKTA S POZITIVNIMI REZULTATI 

        

 
Z namenom čezmejnega povezovanja slovenskih in avstrijskih mikro, majhnih in srednje 
velikih podjetij in želje, da se skupaj predstavijo na tujih trgih, Območna obrtno-
podjetniška zbornica Kranj (OOZ Kranj) v okviru programa Interreg Slovenija – Avstrija, 
uspešno vodi projekt Connect SME plus, ki se zaključuje v marcu 2020.  

V okviru projekta je potekala tudi predstavitev sodelujočih podjetij v Beogradu v času od 
29. do 31 januarja 2020. Srečanja se je udeležilo 21 oseb, večinoma podjetniki in nekaj 
predstavnikov institucij (GZS, Life Learning Academia…). Delegacijo pa so sestavljali kar 
štirje od petih partnerjev, poleg naše zbornice še Slovenska Gospodarska zveza iz 
Celovca, Univerza FH Joanneum iz Gradca in podjetje Nets iz Kranja. 

Že prvi dan obiska v IT podjetju Comtrade, ki predstavlja vodilno podjetje na tem 
področju ter ponuja bogata panožna znanja poslovnemu okolju s prilagojenimi načrti, je 
preseglo naša pričakovanja. Prijazen sprejem in ogled delovnega okolja, v katerem se 
ideje podkrepijo z dejanji, je več kot izziv za čas, v katerem trenutno večina obstoječih 
podjetij deluje. Digitalne rešitve, ki jih ponujajo, so oblikovane ne glede na branžo ali 
velikost podjetja.  Za člane delegacije je bil obisk več kot doživetje, saj vpogled v notranje 
delovanje tako velikega in enega najuspešnejših podjetij na področju IT industrije v 
Beogradu zbudi pozornost tudi pri tistih, ki šele vstopajo na pot k tovrstnim rešitvam.  

Že naslednji dan, ko se je skupina uspela predstaviti na Gospodarski zbornici Srbije, ki je 
bila le streljaj od hotela, se je pričel pestro. Sprejela sta nas ga. Branislava Simanić, 
direktorica za podjetništvo pri Gospodarski zbornici Srbije, in njen namestnik Dejan Zrilić. 
Številni podjetniki iz Beograda in okolice, ki so se udeležili srečanja, so radovedno 
prisluhnili predstavitvam, preko katerih so se predstavili tehnološko razviti produkti, ki 
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so, ne samo na slovenskem temveč tudi v tujini, posegli po najvišjih odličjih. B2B srečanje 
je bilo za kar nekaj podjetij obetavno, številni so bili zadovoljni z razgovori. Zato je bilo 
druženje ob zaključku prijetno in koristno, saj je stkalo številne vezi, ki bodo rezultirale v 
poslovnih sodelovanjih v prihodnje in odpiralo številna vrata za vedno nove in nove 
izzive.  

Ob tem ne smemo zanemariti, da je Beograd mesto prijaznih in gostoljubnih ljudi, ki mu 
ni para. Ravno gostoljubnost in vzdušje onkraj poslovnega pa sta tista, ki mnogokrat 
odpirata vrata ravno tam, kjer smo morda predhodno zaman trkali. Uspeh druženja in 
predstavitve na Gospodarski zbornici v Beogradu (Privredna komora Beograd) je bil 
izjemen in je med udeleženci pustil poseben pečat.  

V večernem času se je skupini pridružil še predstavnik z gospodarskega oddelka 
slovenskega veleposlaništva g. Dejan Vladić, ki prav tako pomaga pri poslovnih stikih.  

Naslednje jutro je bila delegacija prijazno sprejeta na ogledu Znanstvenega tehnološkega 
parka, ki trenutno združuje 700 tehnološko usmerjenih podjetij. Kompleks, ki se razteza 
na 11.000 m2, ponuja infrastrukturni prostor predvsem podjetjem, ki razvijajo visoko 
tehnološke rešitve na področjih medicine, nanotehnologije, farmacije, novih materialov, 
informacijske tehnologije ipd.  

Znanstveni tehnološki park deluje v sodelovanju z Beograjsko Univerzo, Ministrstvom za 
šolstvo, ob podpori srbske vlade in vlade Švicarske konfederacije. 

Obisk v Beogradu vsekakor predstavlja doprinos k samostojni internacionalizaciji malih 
in srednjih podjetij iz Slovenije in Avstrije in poglablja ali vzpostavlja čezmejno globalno 
poslovanje. Izsledki vseh aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta, bodo predstavljeni 
na zaključni konferenci v Kranju, ki bo 13. februarja 2020 ob 10. uri na OOZ Kranj, kjer 
bodo lahko udeleženci pridobili celovito informacijo.  
Veseli bomo in verjamemo, da bomo lahko tovrstne izkušnje in sodelovanje ponovili tudi 
v katerem od prihajajočih projektov. Zaposleni in vodstvo OOZ Kranj pa se bodo tudi v 
prihodnje zavzemali, da za svoje člane pripravijo pestre vsebine in sodelovanja, ki krepijo 
uspeh podjetij in posledično gospodarstvo v regiji.  

Zapisali Marjetka Kastner, Life Learning Academia in Daniela Žagar, OOZ Kranj  
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Sekcije 
 

FRIZERSKA IN KOZMETIČNA SEKCIJA 
Predsednica frizerske sekcije: Darinka Cekič Ovijač 
Predsednica kozmetične sekcije: Tatjana Bizjak   
 
Obveščamo vas, da bodo v okviru frizerske in kozmetične sekcije v prvi polovici leta 2020 
na voljo naslednji dogodki in seminarji:  
 
- 24.2.2020 od 9.00 do 11.00 – ogled Galenskega laboratorija v Kranju (brezplačno) – 

zbor pred glavno lekarno pri Nebotičniku ob 8.50 
 
- 14.3.2020 – celodnevni ogled frizersko-kozmetičnega sejma v Bologni (cena 

organiziranega prevoza je 50€) – kontakt Tatjana Bizjak 041 864 556 
 
- 17.3.2020 ob 9.00 uri – Leonida Kmetec Čeranič, tema predavanja je korekcija 

mikropigmentacija (brezplačno) 
 
- 10.5.2020 ob 10.30 uri – ogled SPA na križarki v Kopru (brezplačno). Po ogledu 

imamo zgodnje kosilo v restavraciji Savor v Kopru. Ob kosilu je aperitiv ali kavica 
brezplačna. 

 
- 6.4.2020 od 9.00 do 13.00 ure – g. Evgen Gec, Predavanje: »Kako povečati prodajo 

in dobiček v storitveni dejavnosti«, cena odvisna od prijav. 
 

Prijave: info@oozkranj.si ali 04 2818 310. 
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SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV 
Predsednik: Aleksander Bizjak 
 
ROKI ZA PODALJŠANJE KODE 95  
 
• RU 2019 - 28. 2. 2020 ob 15.00 
• RU 2017 - 20. 3 .2020 ob 15.00 
• RU 2018 – 13.3.2020 ob 15. uri 
• RU 2016 – 6.3.2020 ob 15. uri 
• RU 2020 – 29.2.2020 ob 8. uri 
• RU 2020 – 28.3.2020 ob 8. uri 
 
Prijave sprejemajo najkasneje 4 dni pred izvedbo usposabljanja. Usposabljanja potekajo 
na lokaciji B&B izobraževalni center, Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj.  
 
Informacije o možnostih usposabljanja »Pridobitev kode 95« in »Gozdarski sekač«: 
 
•        Pridobitev kode 95  

- Usposabljanje: 16.3. – 20. 3. 2020  
- Izpit: 24. 3. 2020 

 
Člani OOZ Kranj imajo popust! 
Več informacij: Petra Krnič, organizatorka usposabljanja 
E-naslov: petra.krnic@bb.si,  
Tel. št.: 051 395 100. 
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 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!), 
- 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. 

 

 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA PNEVMATIKE VIŠJEGA 
RAZREDA PRI TOVORNIH VOZILIH IN AVTOBUSIH 

 

Z dnem 22.11.2019 je bil v Uradnem listu objavljen javni poziv za nepovratne finančne 
spodbude/pomoči za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih 
pnevmatik, ki so kupljene in nameščene od vključno 1.1.2019 do dneva objave zaključka 
javnega poziva v Uradnem listu RS. 

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 35 € na posamezno pnevmatiko, ki je 
nameščena na vozilo.  

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci so na voljo na spletni strani 
www.ekosklad.si. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oz. do objave zaključka v 
Uradnem listu.  
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GOSTINSKA SEKCIJA 

Predsednik: Anton Magdič                                                  

 

Evropski simpozij hrane je dogodek, ki širi zavedanje o globalnih vplivih hrane. 
Združuje velike ume iz celega sveta, ki razumejo pomen in moč hrane v njeni celoti. 

Znanstveniki, strokovnjaki, vrhunski kuharski šefi, pesniki, pisatelji, novinarji in vplivni 
posamezniki, nas bodo skozi svoje zgodbe podučili, navdihnili in spodbudili, k 
naprednemu razmišljanju in delovanju v prid boljše in trajnostne prihodnosti. 

Evropski simpozij hrane je namenjen vsakomur, ki bi rad spremenil svet na bolje. Ne 
glede na profesijo. Ali ste prehranski strokovnjak, pridelovalec hrane, kuhar, gurman, 
hotelir, podjetnik ali Foodi. Evropski simpozij hrane je dogodek za prihodnost, v kateri 
ima vlogo vsak.  

Spoznajte in soustvarite prihodnost hrane od 28. do 30. 3. 2020 v Ljubljani. 

Več informacij: Vlasta Markoja 01 5830 571. 

 Sejmi 
 

 

 
RIMINI 
 
 
 
 

 
16. – 19. februar 2020 
BB Tech expo – mednarodni sejem tehnologije piva in drugih pijač 
Beer Attraction – mednarodni sejem piva 
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LJUBLJANA 
 
 
 
 
CELOVEC 
 
 
DUNAJ 
 
 
 
SALZBURG 
 
 
 
 
ZAGREB 
 
 
 
GORICA (N.G.) 
 
 
MILANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.-10. marec 2020 
DOM – mednarodni sejem ponudbe za dom, gradbeništvo in stavbno 
pohištvo, ogrevalna in hladilna tehnika, notranja oprema, varovanje 
in urejanje okolice 
 
22.-24. februar 2020 
HÄUSLBAUERMESSE – sejem gradbeništva 
 
9.-17. marec 2020 
Wohnen & Interieur – mednarodni sejem opreme stanovanja, 
oblikovanja, dodatkov in opreme za vrt 
 
1.-3. marec 2020 
Creativ Salzburg – mednarodni sejem daril, opreme za stanovanje, 
oblikovanje, papirno galanterijo, pisala, floristiko, steklo, porcelain in 
keramiko, igrače in modne dodatke 
 
8.-10. marec 2020 
BEAUTY & HAIR EXPO – mednarodni sejem kozmetike, frizerstva in 
opreme za salone   
 
14.-17. februar 2020 
EXPOMEGO – mednarodni splošni sejem  
 
10.-13. februar 2020 
MICAM – mednarodni sejem čevljev 
MIPEL – mednarodni sejem usnjenih izdelkov 
 
20.-22. Februar 2020 
MYPLANT&GARDEN – mednarodni sejem za hortikulturo, pokrajino, 
vrtove in zeleno gradnjo 
LINEAPELLE – mednarodni sejem usnja 
SIMAC TANNING TEC – mednarodni sejem strojev in tehnologije za 
strojarsko industrijo 
 
22.-25. februar 2020 
THE ONE MILANO – mednarodni sejem ženske mode 
MIPAP – mednarodni sejem ženske mode 
MIFUR – mednarodni sejem krznenih izdelkov 
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BERLIN 
 
 
FRANKFURT 
 
 
 
 
MÜNCHEN 
 
 
 
NÜRNBERG 
 
 
 
 
BEOGRAD 

23.-25. februar 2020 
MIDO – mednarodni sejem optike, optometrije in oftalmologije  
 
6.-10. marec 2020 
ITB – svetovna turistična borza  
 
8.-12. februar 2020 
Ambiente – svetovni sejem izdelkov široke potrošnje (notanja 
oprema, design, vse za kuhinjo in jedilnico, mali gospodinjski aparati, 
darila, bižuterija)  
 
22.-25. februar 2020 
INHORGENTA – mednarodni strokovni sejem ur, Nakita, dragih 
kamnov, biserov in tehnologije  
 
13.-16. februar 2020 
BIOFACH – svetovni strokovni sejem ekološke pridelave, hrane in 
prehranskih dodatkov 
VIVANESS – svetovni strokovni sejem naravne kozmetike in wellnessa 
 
21.-24. februar 2020 
BEO WINE FAIR – sejem vina 
Mednarodni sejem turizma 
HORECA – mednarodni sejem gostinske opreme   
   
 

 
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 
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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 
 

Seminarji, predavanja, delavnice 
 

 SPLOŠNA PRIJAVNICA ZA SEMINARJE, DELAVNICE IN TEČAJE 
 

 

 

NAZIV PODJETJA GSM 

Ime in priimek udeleženca 
 

E-naslov 

Sedež Davčna številka 

Podpis 
 

ČLAN OOZ:      DA       NE 
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 USPEŠNA PREDAJA DRUŽINSKEGA PODJETJA NA NASLEDNIKE 
 

Na BREZPLAČNI delavnici bomo predstavili 3 stebre, ki zgradijo trden MOST med 
generacijama. 

Trije ključni stebri so učinkovita komunikacija, optimizacija poslovanja in oblikovanje 
družinske ustave. 

·         Kaj je tisto, kar komunikacijo naredi uspešno in nekonfliktno? 

·         Dober vodja je ključ do dolgoročno uspešnega družinskega poslovanja. 

·         Močnega ga naredi optimizacija poslovanja, ki zagotavlja dolgoročen uspeh. 
  
Kako brez preglavic oblikovati uspešno družinsko ustavo, da bo dogovor celostno 
pravičen in dolgoročno trden? 
  

Delavnica bo potekala 25. marca od 11h do 15h v KULT 316, Prušnikova 74, 
Ljubljana – Šentvid. 

 
Priporočamo, da se je udeleži celotna družina oz. vsaj starši in prevzemniki. 
  
Prijave so zaradi pogostitve obvezne. Več na https://most-institut.eu/uspesna-predaja-
druzinskega-podjetja-na-naslednike/     
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 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 
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. 
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KDAJ IN KJE:  
Šola računovodstva se bo pričela pomlad 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 

 

 Obvestila 
 

 MALI OGLASI 
 

 ODDAJA SE 
 

V Podjetniškem centru Kranj (C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj) se v prvem nadstropju v 
najem oddajajo pisarniški prostori v velikosti cca. 38 m2. Za več informacij lahko 
pokličete na tel. št. 04/28 18 310.  
_______________________________________________________________________ 
 
Oddam poslovni prostor 160 m2 na Koroški c. 53e Kranj ob glavni cesti. Poslovni prostor 
ima svoje parkirne prostore in je namenjen mehanični delavnici oziroma kakšni drugi 
dejavnosti. Več informacij na tel.: 040 914 941. 
_______________________________________________________________________ 
V poslovni coni na Primskovem se oddajata dve parceli v velikosti 2.187 m2 in 4.516 m2. 
Parceli se lahko delita na manjše dele. Na njih je možno graditi objekte, prodajalec pa 
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vam nudi možnost pridobiti stavbno pravico. Namembnost zemljišča: proizvodna 
dejavnost, trgovina, storitvene dejavnosti. 
Info: 04 28 18 310. 
 
 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. 
 
 
 

ZUYA, uveljavljena slovenska blagovna znamka, je ponosno ime kakovostnih izdelkov 
družinskega podjetja s skoraj 30-letno tradicijo. V želji, da bi jo ponesli v svet, ponujamo 
delež v podjetju partnerju s smelimi načrti. Vstop v podjetje z odkupom deleža ali 
prevzem podjetja je odlična priložnost za vse, ki bi butično proizvodnjo priznanih izdelkov 
iz bambusa in bombaža znali približati množicam. Podjetniško pot lahko začnete s 
kapitalom in dobro idejo. Nam idej ne manjka, strateški partner pa je dobrodošel!  

Več informacij: Uroš Zupanc, tel.: 04 25 95 250. 
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 Storitve 
 

 VARNOST PRI DELU 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Kranj v sodelovanju z zunanjim 
pooblaščenim partnerjem nudi nove 
vrste storitev s področja varnosti in 
zdravja pri delu, požarne varnosti in 
ekologije.  
 
Članom nudimo še posebno ugodno ceno 
v okviru ponudbe, ki jo bomo izdelali 
individualno.  
Ponudba pa bo vsebovala tudi dodatne storitve, ki jih tovrstne organizacije ne nudijo, 
in sicer: 
- izdelava mnenj v primeru nezgode pri delu 
- sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih 
- vse storitve opravljajo z lastnimi kadri (akreditirani postopki ekologije, aktivna 

požarna zaščita, akreditacija za tlačno opremo…). 
 

Zainteresirane vabimo, da nas pokličete in se dogovorite za termin na tel. št.: 04 28 18 
310. 
 
 

 
ZA VAS ORGANIZIRAMO TEČAJE Z VARNOSTI PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI. 
Prijavite se lahko preko splošne prijavnice, ki jo pošljete na info@oozkranj.com ali 
po telefonu 04 28 18 310.  
 
Cena tečaja za člane zbornice je 25€ + DDV, za nečlane pa 40€ + DDV. 
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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 
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 Krediti, subvencije, razpisi,… 
 

 JAVNI RAZPIS: E-POSLOVANJE 2019-2022 
 
Rok za oddajo: 1. 10. 2020, 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. 

 

 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. 
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 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.  

 
 
 Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila 

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv 63SUB-EVPO18, Nepovratne 
finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila. Predmet javnega poziva so 
nepovratna finančna sredstva, ki so namenjena za naslednje ukrepe: 

- nakup novega vozila na električni pogon; 
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni 

pogon s podaljševalnikom dosega (range extender); 
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje 

zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem. 
 

Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv do objave zaključka javnega poziva v Uradnem 
listu RS. Celotna vsebina javnega poziva s prijavnimi obrazci je objavljena na spletni strani 
Eko sklada. 
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 FINANČNE SPODBUDE ZA NOVE NALOŽBE V UČINKOVITO RABO 
IN OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 

 
Višina sofinanciranja: 
do 20 % nepovratnih sredstev (do 200.000€) + brezobrestni kredit (3-mesečni EURIBOR 
+ 0%) 
 
NAMEN, CILJ IN PREDMET RAZPISA 
 
Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s 
subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 
EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju 
Republike Slovenije. 
 
UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo 
začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude: 
 

A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali 
sten proti terenu; 
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad 
zunanjim zrakom; 
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi 
ravnih ali poševnih streh; 
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni; 
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; 
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; 
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na 
sistem daljinskega ogrevanja; 
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije; 
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 
stavbah;  
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 
K- optimizacija sistema ogrevanja; 
L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo; 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 32 od 48  

 
 

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe; 
N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav; 
O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja 
frekvenčnih pretvornikov; 
P- uvedba sistema upravljanja z energijo; 
R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu; 
S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote. 
 
UPRAVIČENI PRIJAVITELJI: 
-  gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih 
družbah, 
- zadruge po Zakonu o zadrugah. 
 
Več informacij na spletni strani slovenskega okoljskega javnega sklada. 
 
 
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.  
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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 
odplačevanja je do 12 mesecev. Obrestujemo jih po nominalni obrestni meri, ki jo določi 
Upravni odbor ustanove, trenutno so na voljo po 3,3 % realni letni obrestni meri. Stroški 
odobritve znašajo 20 EUR. 

 
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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72. RAZPIS STANOVANJSKIH POSOJIL 
od 2. do 16. marca 2020 
 
1. Razpisana vrednost stanovanjskih posojil je 80.000 EUR.  
 
2. Upravičenci do sredstev tega razpisa so delavci, zaposleni za nedoločen čas pri 
delodajalcih na območju OOZ Kranj in delodajalci, ki imajo sedež obratovalnice na 
območju OOZ Kranj ter vsaj eno leto zaposlenega najmanj enega delavca za nedoločen 
čas. V primeru več prijav na razpis imajo prednost pri pridobitvi posojila delavci, 
zaposleni pri delodajalcih, ki so do 6.5.2009 plačevali stanovanjski prispevek in ti 
delodajalci ter člani OOZ Kranj                                                                                                              
 
3. Posojila se dajejo za nakup, gradnjo ter adaptacijo stanovanja ali stanovanjske hiše. 
 
4. Višina posojila je odvisna od kreditne sposobnosti prosilca. Okvirni maksimalni znesek 
posojila pri zavarovanju s hipoteko je 42.000 EUR. Najvišji znesek posojila z zavarovanjem 
posojila pri zavarovalnici je 5.000,00 EUR. 
 
5. Maksimalna doba odplačevanja pri zavarovanju s hipoteko je 25 let, za mlade družine 
do 30 let, pri zavarovanju pri zavarovalnici pa 10 let. 
 
6. Posojilo, odobreno delodajalcu, se zavaruje z zastavo nepremičnine ali pri 
zavarovalnici, ki mora odobriti zavarovanje vsakega posameznika. 
 
7. Obrestna mera: posojila se obrestujejo po 2,7 % obrestni meri.  
 
8. Pri adaptaciji ali gradnji se v primeru zavarovanja posojila z nepremičnino prosilcu 
lahko posojilo izplača v gotovini do višine 50% posojila.  
 
9. Anuiteta posojil 72. razpisa se izračuna na osnovi 2,7 % obrestne mere. 
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Informativni izračun za pogoje na dan 31.12.2019 (valuta EUR): 
Doba odplačevanja 10 let 10 let 20 let 20 let 
Znesek 14.600 20.000 33.000 42.000 
Skupna obrestna mera 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 
Mesečni obrok 138,77 EUR 190,09 EUR 177,61 EUR 226,04 EUR 
Potrebni neto mesečni 
prilivi 620 EUR 670 EUR 660 EUR 730 EUR 
Stroški zavarovanja* cca 350 EUR cca 350 EUR cca 350 EUR cca 350 EUR 
Stroški odobritve 80,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR 
Efektivna obrestna mera 3,0 %      2,92 % 2,81 % 2,79 % 
 
*Okvirni stroški zavarovanja z zastavo nepremičnine. 
 
Strošek odobritve posojila znaša 80,00 EUR ter strošek vodenja kredita 1,00 EUR/mesec. 
Stroške zavarovanja posojila nosi posojilojemalec. 
 
Pri dodelitvi posojil se upoštevajo določila Pravilnika o pogojih in merilih za reševanje 
stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti in samostojnih podjetnikov na območju OOZ 
Kranj. 
 
Prijave bo Ustanova sprejemala od 2. do vključno 16. marca 2020, v prostorih 
Stanovanjske ustanove na naslovu: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v prvem  
nadstropju. Vlogo za posojilo in obrazce dobite v času uradnih ur: ponedeljek od 9.00 do 
15. ure, sreda od 9.00 do 16.00 ure in petek od 8.00 do 13. ure. Informacije dobite 
osebno ali po telefonu v času uradnih ur na tel. 04 / 234 04 18 ali 051/339 804. Celoten 
tekst 72. razpisa bo objavljen v prostorih Stanovanjske ustanove, C. Staneta Žagarja 37, 
Kranj.      
Več informacij dobite tudi na spletni strani www.stanust-kranj.si.        
 
 
Kranj, 31.12.2019                                                            Predsednik uprave: Janez Kadivec l.r.  
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 RAZPIS SID BANKE – UGODNE KREDITIRANJE 

 

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7 

Kredit se lahko nameni za: 

MSP 6 
• krepitev kapitala in poslovanja 
• naložbe v poslovanje (opremo, stroje, prostore, itd.) 
• zaposlovanje, ki je neposredno povezano z omenjeno naložbo 

 
Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje. 

MSP 7 
• kritje stroškov materiala 
• kritje stroškov storitev 
• kritje stroškov drobnega inventarja ter trgovskega blaga 
• kritje celotnih stroškov dela 

Stroški lahko nastanejo največ 6 mesecev pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 
18 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe. 

Znesek kredita: 
• najvišji: 5.000.000 € 
• najnižji: 100.000€ 

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj 15% priznanih izdatkov. 

Ročnost kredita in moratorij: 
• najvišja: 12 let 
• najnižja: 6 let 
Moratorij na odplačilo glavnice je ½ ročnosti kredita (od 3 do 6 let) 

Obrestna mera: informativna obrestna mera 6-mesečni EURIBOR + 2,5%. 
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Zavarovanje: vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za 
pridobitev posojila. 

MSP 8 

Kredit se lahko nameni za: 
• nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva 
• stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga 
• celotne stroške dela 

 
Stroški lahko nastanejo največ 1 leto pred sklenitvijo kreditne pogodbe in največ 2 leti 
po sklenitvi kreditne pogodbe. 

Znesek kredita:  
• najvišji: 5.000.000 € 
• najnižji: 100.000 € 

 
Ročnost kredita in moratorij: 

• najvišja: 10 let 
• najnižja: 3 leta 

 
Obrestna mera: nižja od tržnih obrestnih mer in je odvisna od zneska kredita, ročnosti, 
bonitete ter oblike zavarovanj. 

Lastna udeležba: najmanj 15% celotnih stroškov posla. 
Zavarovanje: vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za 
pridobitev posojila. 
Sprejemljive oblike zavarovanj: sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 
Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev. 

Več informacij o razpisih dobite na sedežu OOZ Kranj ali na tel.št.: 04 28 18 310. 
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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 (november 2019) 1.897,90 € 
Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.784,16 € 
Minimalna plača od 1.1.2020 940,58 € 
Število ur (januar 2020) 184 
Pavšalni prispevek zdravstvenega zavarovanja od 1.1. – 31.12.2020 36,92 € 
Pavšalni prispevek PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali poklicne 
bolezni od 1.4.2019 
 

35,05 € 
 

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). 
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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 

jan. in feb. 2020 4,76 7.127,68 

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  

 11.166,37 6.519,82 

11.166,37 13.316,83 3.302,70 + (19.922,15 – 1,49601 x skupni 
dohodek) 

13.316,83         3.302,70 
 

 

 

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 

3.-16.12. 
17.-30.12. 
31.12.2019-
13.1.2020 
14.-27.1. 
28.1. dalje 

0,23 €/km 
0,23 €/km 

 
0,23 €/km 
0,23 €/km 
0,23 €/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 

 

 

 

 

 

 

 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 43 od 48  

 
 

 Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – 
januar 2020 

 

 

 

 

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

 
 

Prehodni davčni 
podračun 

 
 
 
Referenca 

85 % PP** 3,5 PP*** 

1.513,40 5.885,43 

1.681,55 €   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   234,58 912,24 
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   133,94 520,86 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
011008882000003 

SI19 DŠ- 
44008 

 
368,52 

 
1.433,10 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   96,25 374,31 
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   99,28 386,08 
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   8,02 31,19 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
011008883000073 

SI19 DŠ- 
45004 

 
203,55 

 
791,58 

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 

 
0,10% 

   
1,51 

 
5,89 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 

 
0,10% 

   
1,51 

 
5,89 

Skupaj prispevki za starš. 
var. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
43001 

 
3,02 

 
11,78 

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 

 
0,14% 

   
2,12 

 
8,24 

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 

 
0,06% 

   
0,91 

 
3,53 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
42005 

 
3,03 

 
11,77 

Skupaj drugi prisp.    6,05 23,55 

PRISPEVKI SKUPAJ 
 

   578,12 2.248,23 
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 Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – januar 2020 
 

 
Bruto zavarovalna osnova (BZO) 
(v EUR) 

Prehodni 
davčni 
podračun 

 
Referenca 

60% PP** 3,5 PP*** 
1.008,93 5.885,43 

1.681,55 €   
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   156,38 912,24 
Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   89,29 520,86 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
0110 0888 
2000 003 

SI19 
DŠ-44008 

 
245,67 

 
1.433,10 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   64,17 374,31 
Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   66,19 386,08 
Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,35 31,19 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
0110 0888 
3000 073 

SI19 
DŠ-45004 

 
135,71 

 
791,58 

Prisp. zavarovanca za starš. 
var. 0,10% 

  
1,01 5,89 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 0,10% 

  
1,01 5,89 

 
Skupaj prispevki za starš. var. 

 SI56 
0110 0888 
1000 030 

SI19 
DŠ-43001 

 
2,02 

 
11,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,41 8,24 
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,61 3,53 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 
0110 0888 
1000 030 

SI19 
DŠ-42005 

 
2,02 

 
11,77 

Skupaj drugi prisp.    4,04 23,55 
PRISPEVKI SKUPAJ    385,42 2.248,23 
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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. 

 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 46 od 48  

 
 

7 RAZLOGOV ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV 

 
Že dolgo vemo, da je, za vse bolj povezan in globaliziran svet, znanje tujih jezikov 
postalo že nuja, ne samo prednost. Brez (dobrega) znanja angleščine npr. ne moremo 
niti odpreti bančnega računa modernih internetnih bank, kot sta to popularni N26 in 
Revolut. In še kako sta primerna tudi za podjetja. Da bo umetna inteligenca v obliki 
raznih aplikacij zamenjala ali nadomestila naše znanje, se zagotovo še dolgo, upajmo 
nikoli, ne bomo mogli zanesti. Z znanjem tujih jezikov boste zagotovo:  

1. Razširili svoj posel  
2. Naredili vtis na ljudi okrog sebe 
3. Razvijali svojo samozavest 
4. Povečali sposobnost svojih možganov 
5. Postali bolj odprti 
6. Spoznali nove ljudi in zelo spremenili svojo potovalno izkušnjo 

Po eni izmed bolj optimističnih ocen bo do leta 2050 polovica ljudi na svetu govorila 
angleško. To še vedno pomeni milijarde, ki tega jezika ne bodo znali in milijarde drugih, 
ki bodo srečnejši in bolj pripravljeni porabiti denar v svojem lastnem jeziku.  

V Talesu, ki domuje v Podjetniškemu centru Kranj, v 2. nadstropju, imamo dolgoletne 
izkušnje s poučevanjem tujih jezikov. Tako za posameznike in otroke kot skupine in 
podjetja. 
 
Poleg angleščine, nemščine, španščine, ruščine … lahko ponudimo tudi italijanščino z 
naravnim govorcem, pa albanščino in tudi slovenščino za vas ali vaše zaposlene.  
 
Nelson Mandela je nekoč rekel - Če govoriš z nekom v jeziku, ki ga razume, ostaneš v 
njegovih mislih. Če govoriš z njim v njegovem lastnem jeziku, mu sežeš do srca. Tudi pri 
poslu.  

Za člane OOZ Kranj nudimo posebne ugodnosti.       Več info: www.tales.si | 
info@tales.si | 040 77 88 75 
 



POSLOVNI PORTRET

FEBRUARSKO AKCIJSKO PONUDBO

Naredite 
profesionalni 
vtis.
Izstopajte iz množice.

www.poslovna-fotogra�ranja.tania-mendillo.com

glamslam@siol.net             tel.: 041 912 825

Še preden uspete s potencialno stranko izmenjati eno samo 
besedo, nalogo prvega stika že opravi vaša spletna stran oz. vaša 

predstavitvena fotogra�ja. 

Kakšen vtis boste torej vi naredili?

Vsa fotogra�ranja v ateljeju Tania Mendillo vključujejo tudi 
celostno stilsko pripravo na fotogra�ranje.

In naj vas ne skrbi vaša fotogeničnost. 
Moja naloga je, da vas med poziranjem vodim in usmerjam 

in vam naredim vrhunske profesionalne fotogra�je.

Preverite našo 

na naši spletni strani:
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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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