
OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 1 od 48 

 

 

OOZ KRANJ 
www.oozkranj.com 

 

PODJETNIŠKI CENTER 

 
 
 
 
 

 

O B R T N E 
N O V I C E 
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  Uvodnik 
 

 
 
 
 

Spoštovani obrtniki in podjetniki. 
 

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. 
Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da se za to potrebujejo soglasja različnih udeležencev. 
Dela potekajo intenzivno, želimo pa, da razumete, da poganjanja potrebujejo svoj čas. 
Več na strani 9. 

 
 

Volitve v organe OOZ Kranj 
 

Vsi zainteresirani za delo v sekcijah, odborih, skupščini… se oglasite na zbornici, kjer boste 
izpolnili prijavnico za delo v organih OOZ Kranj. 

 

Volitve bodo v oktobru 2019. 

POŠTNINA 
PLAČANA 
PRI POŠTI 

4104 
KRANJ 

http://www.oozkranj.com/
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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 

 
 

 
 

  SPREMLJAJTE NAS NA DRUŽABNIH OMREŽJIH 
 

 
 
 

 

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. 

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

 
 
 

Najpomembnejši dogodki OOZ Kranj v mesecu: 
 

MAJ 2019 
 
 
 
 

10. maj Forum obrti in podjetništva v Portorožu – predstavitev zahtev 

obrtnikov in podjetnikov 

 
14. maj Čezmejna šola internacionalizacije v okviru projekta Connect 

SME Plus (Interreg Slovenija – Avstrija) - MODUL 7 - Akcijski načrt za 

internacionalizacijo: zaključek izobraževanja v okviru projekta Connect SME Plus na FOV 

Kranj (udeleženci so predstavili akcijske načrte za čezmejno poslovanje). 

Ob zaključku nas je obiskal izumitelj Peter Florjančič, ki je udeležence navdušil z energijo 

in iskrivostjo kljub častitljivi starosti, 100 let. 

 
21. maj sestanek sekretarjev na OZS 

 
30. maj Poslovna konferenca - Dan NETS 2019 – Rikli Balance Hotel Bled 

 
V mesecu maju so potekala številna srečanja in sestanki z interesenti za zemljišča, 

projektanti, predstavniki občin, pravniki in ostalimi, v zvezi z obrtno-podjetniško cono. 

Obiskali smo več razvojnih centrov. 

Naša zbornica si namreč želi, da bi obrtniki in podjetniki čimprej dobili obrtno cono in s 

tem omogočili nadaljnji razvoj in širjenje dejavnosti. V tem času je to idealna priložnost, 

saj je Ministrstvo za gospodarstvo objavilo poziv za nepovratna sredstva. 
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FORUM OBRTI IN PODJETNIŠTVA V PORTOROŽU 

 
Na 17. Forumu obrti in podjetništva so obrtniki in podjetniki vladi predstavili letošnje 

zahteve, ki jih Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sicer piše že od leta 1991. Med 

ključnimi letošnjimi zahtevami so spremembe trga dela, zdravstvenega, davčnega in 

izobraževalnega sistema ter izboljšanje poslovnega okolja z odpravo administrativnih 

ovir. 

 
 

 
Predsednik OZS Branko Meh je ministre uvodoma pozval, da letos obljubijo le tisto, kar 

bodo lahko izpolnili do prihodnjega foruma, saj so letošnje zahteve ostale v večji meri 

enake kot lanskoletne. Meh je med drugim poudaril: ”Malo gospodarstvo je hrbtenica 

slovenskega gospodarstva in ima preveč pomembno vlogo za Slovenijo, da bi potrebe 

tega segmenta gospodarstva ostale še naprej preslišane. Kar 117 tisoč poslovnih 

subjektov skupaj zaposluje več kot 350 tisoč oseb. To je številka, ki je preprosto ne 

moremo in ne smemo prezreti.” Predsednik zbornice je pohvalil tudi predsednika Vlade 

RS Marjana Šarca, ki je izpolnil svojo obljubo z lanskoletnega foruma in aprila letos 

imenoval državnega sekretarja za malo gospodarstvo. 
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Novice 
 

 
 

  VEZANE KNJIGE RAČUNOV 
 

Obveščamo vas, da VKR lahko dobite tudi pri nas za 
ceno 4€ - za člane OOZ, s poravnano članarino in 5,49€ 
- za nečlane in 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. 
 

Informacije: mladen.markota@gov.si ali admir.babic@gov.si. 
 
 
 

  KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO 
PRENEHALA VELJATI 

 
 

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka 

časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013, uporabljala 

pa se je od 1. 1. 2014 dalje. 

mailto:mladen.markota@gov.si
mailto:admir.babic@gov.si
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Po prenehanju veljavnosti KPOP se določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) 

uporabljajo še 12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki 

so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del. 
 

Ker je imela KPOP razširjeno veljavnost, velja do 31. 12. 2019 za vse tiste delodajalce, ki je 

veljala do sedaj. 
 

Delodajalcem, ki jih zaradi prenehanja veljavnosti KPOP od leta 2020 dalje ne bo 

zavezovala nobena kolektivna pogodba svetujemo, da določena področja (na katera 

napotuje ZDR-1) uredijo v internih aktih. 
 

Na to temo imamo na OOZ Kranj namen organizirati seminar. O datumu vas naknadno 

obvestimo. 
 
 
 

  OZS V ZBIRANJE PODPISOV ZA RAZREŠITEV ČLANOV 
SKUPŠČINE SOP (SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV) 

 

Obrtniki in podjetniki so na zadnji seji Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije (UO OZS) soglasno podprli sklep o zbiranju podpisov za razrešitev članov 

skupščine Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP), ki so izglasovali znižanje poklicnih 

pokojnin za 30,4 odstotka. Člani UO OZS sicer še vedno pričakujejo tudi pomoč države 

pri razrešitvi nastale situacije. 

Na seji so ponovno poudarili, da OZS ni povezana s SOP, kot zmotno menijo nekateri člani 

in splošna javnost. OZS s tem skladom nima nič, zbornica niti ni imela možnosti vplivanja 

na vodstvo SOP in člane skupščine SOP. Je pa res, da ima zbornica moralno dolžnost nekaj 

narediti za svoje člane. 

Poleg zbiranja podpisov za razrešitev članov skupščine SOP, so na seji zavzeli tudi sklep, 

da OZS pozove predsednika Vlade RS in pristojne ministre k razrešitvi nastale situacije. 

OZS obenem predlaga, da se vzajemna zavarovanja prenesejo na ZPIZ. 
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  UVELJAVITEV NOVEGA SISTEMA VREDNOTENJA 
NEPREMIČNIN 

 
 

Namesto 1. avgusta letos, kot je bilo predvideno sprva, bomo lastniki nepremičnin 

obvestila o novih vrednostih dobili 1. aprila 2020. Tako določa v državnem zboru 

sprejeta novela Zakona o množičnem vrednotenjem nepremičnin. 

 
 
 

 
 

  PLAČEVANJE PRISPEVKOV ZA SAMOZAPOSLENE - 
KMALU SAMO NA EN RAČUN 

 
 

Samostojni podjetniki oziroma samozaposlene osebe morajo med drugim poskrbeti tudi 

za redno plačevanje prispevkov za socialno varnost. Pogosto za to poskrbi računovodja, 

ki vodi poslovne knjige podjetnika, seveda pa lahko samozaposlena oseba to opravi tudi 

sama. 
 

KATERE PRISPEVKE ZA SOCIALNO VARNOST JE DOLŽNA PLAČEVATI 

SAMOZAPOSLENA OSEBA? 
 

Samozaposlene osebe so dolžne plačevati naslednje prispevke: 
 

• prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje (stopnja 13,45%) 
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• prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (stopnja 

24,35%) 

• prispevek za starševsko varstvo (stopnja 0,20%) in 

• prispevek za zaposlovanje (stopnja 0,20%). 

VSAK PRISPEVEK NA RAZLIČEN RAČUN, A NE VEČ DOLGO 
 

Prispevki za socialno varnost se plačujejo do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

Samozaposlenim pa nekaj dodatnih stroškov in kakšen siv las povzroča dejstvo, 

da je potrebno vsak prispevek plačati na različen račun Finančne uprave (FURS). 

Z mesecem junijem 2019 pa naj bi se to spremenilo. Na FURS-u namreč 

načrtujejo uvedbo enotnega računa za plačevanje socialnih prispevkov za 

samozaposlene. Poenostavljeno plačilo pa ne bo na voljo samo samostojnim 

podjetnikom. Enotni račun bo tako na razpolago vsem, ki plačujejo prispevke 

samo zase. Poenostavitev bo tako veljala na primer tudi za odvetnike, 

samostojne kulturne delavce… 

Navedena sprememba bo veljala zgolj za plačevanje prispevkov za socialno 

varnost. Bo pa moral zavezanec akontacijo dohodnine še vedno plačevati z 

ločenim plačilnim nalogom. 

ZA PRAVNE OSEBE ZA ENKRAT ŠE NE BO SPREMEMB 
 

Plačevanje prispevkov za pravne osebe, oziroma pri njih zaposlene delavce, za 

enkrat ostaja enako. 

Te bodo tako še naprej morale za svoje zaposlene nakazovati prispevke na več 

ločenih računov. 

 
 
 

  IMATE ŠE STARO OBRTNO DOVOLJENJE? 
 
 

Po Obrtnem zakonu so določene dejavnosti regulativne in za te potrebujete obrtno 

dovoljenje. Kar nekaj vas je še, ki imate staro dovoljenje (izdano pred letom 2013). Prosim, 

kontaktirajte me, da uredimo nove dokumente – 04 2818 311 Katja. 
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Z Mestno občino Kranj se dogovarjamo o ureditvi obrtne cone. Zato vse podjetnike, ki 
potrebujete nove poslovne prostore (pisarne, proizvodne, tovarniške trgovine), skladišče, 
zemljišče, parkirišče,…) pozivamo, da se oglasite na naši zbornici. 

 
Izpolnite vlogo, saj je zelo pomembna za nadaljnje razgovore z županom. 

 
Vlogo lahko oddate preko e-pošte (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. 

  OBRTNA CONA V KRANJU 
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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. lokal ................................. m2
 

2. skladišče ........................... m2 

3. zemljišče ............................ m2 

4. parkirišče .......................... m2 

5. ostali prostori (opiši).................................................. m2 

 
Željena lokacija ………………………………………………………………………………………...... 

 
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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  VAVČERJI – spodbude malih vrednosti za mikro, mala in 
srednja podjetja 

 
 

Izkoristite javni poziv za vavčerje za pridobitev certifikatov kakovosti (ISO STANDARDI). 

Vabimo vas na srečanje z našim zunanjim partnerjem, ki vam bo pomagal pri prijavi in 

pripravi za certificiranje kakovosti. 

S tem pridobite pravico povrnitve 60% vloženih sredstev. 

 
Srečanje bo 20. junija 2019 ob 8. uri v učilnici OOZ Kranj, kjer se boste seznanili z 

vsebino razpisa in načinom dela. 

 
Dogodek je brezplačen. 

 
Obvezne so prijave na: 04 28 18 310. 

 

 

MOZAIK PODJETNIH 
 
 

 
V SKLOPU MOZAIKA PODJETNIH JE KOMPAS PRIPRAVIL NOVO PONUDBO 
POTOVANJ. 
Poleg splošnih 5% in 7% popusta, so v posebni akciji še sledeča potovanja: 

• Islandija, geološki fenomen (80 eur popusta/osebo) 
• Vrhunci norveških fjordov (70 eur popusta/osebo) 
• Štiri prestolnice severa (60 eur popusta/osebo) 

 

ZAKAJ NA POTOVANJE S KOMPASOM? 
• Skrb za potnike na prvem mestu 
• 24/7 
• Kakovost opravljene storitve 
• Edino slovensko turistično podjetje z lasno mrežo podjetij v Evropi in po svetu 

Več na www.kompas.si. 

http://www.kompas.si/
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Ali koristite kartico MOZAIK PODJETNIH? 
 

Popuste lahko s kartico Mozaik podjetnih izkoristite pri mnogih podjetjih: 
 

Telekom 

Zavarovalnici Triglav in Generali 

Kompas in Kompas Shop 

Big Bang 

Merkur 

DZS 

GoOpti 

Žičnice Kranjska Gora 

Radio 1 in Radio Antena 

Terme – Snovik, Bohinj, Vivat, Dobrna, Terme 3000, Radenci, Ptuj, 

Lendava, Termana Laško… 

in ostali koristni ponudniki. 

Za vse informacije o kartici Mozaik podjetnih si lahko pogledate na: 
 

https://www.mozaikpodjetnih.si/. 

http://www.mozaikpodjetnih.si/
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Mozaiku  podjetnih  se je pridružila tudi Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

 
Nudijo 15 % popust popust pri naročilu novega letnega dostopa do spletnega orodja Fi=Po 
Finančni pomočnik, pri čemer se popusti ne seštevajo. 
Polna cena letnega dostopa znaša 285 eur. 

 

Gre za spletno orodje, ki na enem mestu združuje vse, kar morate vedeti o poslovanju 
slovenskih poslovnih subjektov. Omogoča vam hiter pregled najpomembnejših podatkov 
o teh subjektih, hkrati pa ponuja možnost izvoza seznamov in podatkov za pripravo lastnih 
pregledov in analiz. 

 
 
 
 
 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 14 od 48 

 

  VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
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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 go. Suzano Kljun, 01 58 305 74 
ali suzana.kljun@ozs.si. 

 
Po novem gradbenem zakonu se morajo vsi izvajalci del – vodje del, vpisati v imenik vodij 
del. Prehodno obdobje poteče maja 2020. Pogoj je opravljen mojstrski izpit ali (tehniki in 
inženirji) opravljen strokovni izpit pri Inženirski zbornici Slovenije ali delovodski izpit pri 
Gospodarski zbornici Slovenije. 

 
 
 

 

  Sekcije 
 

 
 
 
 
 

FRIZERSKA SEKCIJA 
Predsednica: Darinka Cekič Ovijač 

 
Sestanek frizerske sekcije bo v ponedeljek, 10. junija ob 8. uri v učilnici na OOZ Kranj. 

mailto:dir@sklad-kadri.si
mailto:suzana.kljun@ozs.si
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SEKCIJA KOZMETIKOV 

 

Sporočamo vam, da bo na OOZ Kranj na novo zaživela SEKCIJA 
KOZMETIKOV. 
Vabljeni na ustanovni sestanek sekcije, ki bo v torek, 11. junija ob 8. uri v učilnici 
na OOZ Kranj. 

 
 
 

 
SEKCIJA LESARJEV 

 
Predsednik: Alojz Gašperlin 

 
Obveščamo vas, da je Javna agencija SPIRIT Slovenija objavila seznam skupinskih 

predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini s področja 

lesno-predelovalne industrije, ki jih bo organizirala v letu 2019. 

 

V letu 2019 bodo organizirane skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 2 

mednarodnih sejmih v tujini s področja lesnopredelovalne industrije: 
 

NAZIV SEJMA TERMIN 

1. MAISON&OBJET 6. - 10. september 2019 

 
INVESTICIJE V LESARSTVU 

Za investicije v lesarstvu je že trenutno odprt razpis za razvoj in uvajanje novih produktov 

v lesarstvu, kjer so upravičeni stroški v nakup proizvodnih stavb, tehnološke opreme in 

plač novih zaposlenih. Razpis je namenjen za nove končne produkte in podjetja lahko 

dobijo do 0,5 mio nepovratnih sredstev in do 45% sofinanciranja. 

V aprilu 2019 bo ponovno odprt razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, 

kjer bodo upravičeni stroški za investicije in nove zaposlitve. 
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FINANCIRANJE NALOŽB V GOZDNO-LESNO PREDELOVALNO VERIGO 

Kredit se lahko nameni za: 

 
• Gradnjo novih obratov za predelavo lesa 

• Tehnološko posodobitev obstoječih obratov za predelavo lesa 

• Razvoj novih materialov iz lesa, vseh oblik ostankov lesa in predelave 

odsluženega lesa 

• Razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo 

• Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove proizvode iz lesa, vseh oblik 

ostankov lesa iz pridelave in predelave 

• Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu predelave lesa, vseh 

oblik ostankov lesa iz pridelave ter predelave 
 

Začetek del največ 3 leta pred odobritvijo kredita in zaključek del 5 let po odobritvi 

kredita. 
 

Znesek kredita: 
 

• najvišji: 5.000.000 € 

• najnižji: 100.000 € 

Financiranje do 85% celotnih stroškov. 
 

Za več informacij pokličite na OOZ Kranj: 04 28 18 310. 
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Sejmi 
 

 

 
FIRENZE 

 
11. – 14. junij 2019 
PITTI IMMAGINE UOMO – sejem moške mode 

 
20. – 22. junij 2019 
PITTI IMMAGINE BIMBO – sejem otroške mode 

 

26. – 28. junij 2019 
PITTI IMMAGINE FILATI – sejem sukanca, vlaken in trikotaže 

 

MILANO 
 

9. – 11. julij 2019 
MILANO UNICA – mednarodni tekstilni sejem 

 

DÜSSELDORF 
 

25. – 29. junij 2019 
NEWCAST – mednarodni strokovni sejem za precizno litje in NEWCAST 
forum livarstva THERMOPROCESS – mednarodni strokovni sejem in 
simpozij o tehnologiji termične obdelave 
METEC – mednarodni strokovni sejem za metalurgijo, jeklene litine in 
pridobivanje jekla s spremljajočo konferenco 
GIFA – mednarodni strokovni sejem in forum za livarstvo, livarsko 
tehnologijo in talilne peči 

 
FRANKFURT 

 
29. junij – 1. julij 2019 
TENDENCE – jesenski mednarodni sejem izdelkov široke potrošnje 
(notranja oprema, design, darila) 

 
MÜNCHEN 

 
24. – 27. junij 2019 
LASER World of PHOTONICS – svetovni sejem in kongres komponent 
sistemov in uporabe optičnih tehnologij 
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 6. – 8. julij 
TRENDSET – BIJOUTEX – sejem modnega nakita, modnih dodatkov, 
butične mode, drogerije in pribora 

 

NÜRNBERG 
 

25. – 27. junij 
SENSOR+TEST – mednarodni strokovni sejem senzorike, merilne in 
preizkusne tehnike 

ZAGREB 5. – 7. junij 2019 
INTERGRAFIKA – mednarodni sejem grafične industrije in industrije 
papirja 
MODERNPAK – mednarodni sejem embalaže in pakiranja 

 
 

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: 5. 9. 2019, 6. 1. 2020, 15. 5. 2020, 4. 9. 2020, 5. 1. 2021, 14. 5. 
2021, 3. 9. 2021, 5. 1 .2022 in 16. 5. 2022. 

 
Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si. 

 

 
 
 
 

 

http://www.spiritslovenia.si/
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SPIRIT Slovenija bo v letu 2019 organizirala skupinske predstavitve na 12 sejmih v 
tujini. Za nas so zanimivi: 

 
 

TRANSPORT LOGISTIC sejem transporta in logistike 
4.-7. junij 2019 München, Nemčija 

 
CeBIT sejem IKT 
24.-28. junij 2019 Hannover, Nemčija 

 

ANUGA sejem prehrambne industrije 
5.-9. oktober 2019 Amsterdam, Nizozemska 

 

 

Možnost uporabe vavčerja in s tem povrnitve 60% stroškov. 
 

 
Obrtno-podjetniška  zbornica  Slovenije  organizira  sodelovanje   slovenskih   podjetij   

na mednarodnem poslovnem srečanju, ki bo potekalo v okviru 9. mednarodnega sejma 

ENERGA 2019, od 11. do 12. 6. 2019, v Centru Skenderija, Terezija bb, Sarajevo, Bosna 

in Hercegovina. Dogodek organizira Sarajevska regionalna razvojna agencija v 

sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo / Enterpise Europe Netwok. 

Dogodek predstavlja odlično priložnost srečanja podjetij in strokovnjakov iz Bosne in 

Hercegovine ter regije s ciljem vzpostavljanja novih poslovnih povezav in poslovnega 

sodelovanja. 

Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju: energije, elektronike, 

rudarstva, okolja, kovinske industrije, gradbeništva, inženiringa in oblikovanje ter 

svetovanja, ženskega podjetništva. 

 
Okvirni program: 

Torek, 11. 6. 2019 

11:00 - 12:30 Uradna otvoritev sejma ENERGA 2019 

12:30 - 13:00 Registracija udeležencev B2B ENERGA 2019 in predaja urnikov sestankov 

13:00 - 16:00 Bilateralna poslovna srečanja 
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Sreda, 12. 6. 2019 

11:00 - 13:00 Bilateralna poslovna srečanja 

*Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. Prevajanje ni zagotovljeno. 

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da potrdijo svojo udeležbo in izberejo 

sestanke s podjetji na spletni strani: www.energa2019.talkb2b.net. 

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je obvezna predhodna prijava. 

Rok za prijavo 10. 6. 2019! 

Dodatne informacije: 
 

- Edina Zejnić, tel. 01/58 30 586, edina.zejnic@ozs.si 
 
 

Obrtno-podjetniška  zbornica  Slovenije  organizira  sodelovanje   slovenskih   podjetij   

na mednarodnem poslovnem srečanju v okviru vodilnega in največjega svetovnega 

mednarodnega sejma EMO s področja kovinske industrije, ki bo potekalo od 16. do 20. 9. 

2019  na  sejmišču   Hanover (prostor   za   poslovna   srečanja   nasproti   dvorane   17)  

v Nemčiji. Dogodek organizira Območna obrtna zbornica Baden-Württemberg v 

sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo / Enterpise Europe Netwok. 

Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju: 
 

• rezanja in oblikovanja strojnega orodja, 
• proizvodnih sistemov, 
• preciznih orodij, 
• avtomatiziranih materialov, 
• računalniške tehnologije, 
• industrijske elektronike. 

 
Dogodek je odlična priložnost za srečanje s potencialnimi mednarodnimi poslovnimi 

partnerji na 30-minutnih, vnaprej dogovorjenih sestankih ter navezavo stikov med 

podjetji. 

 

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da potrdijo svojo udeležbo in izberejo 

sestanke s podjetji na spletni strani: https://emo-b2b-2019.b2match.io/. 

Udeležba na dogodku je brezplačna za prijavljena podjetja preko Evropske podjetniške 

mreže / Enterprise Europe Network do 31. 7 . 2019, sicer znaša kotizacija 250 evrov. 

http://www.energa2019.talkb2b.net/
mailto:edina.zejnic@ozs.si
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Dodatne informacije: 
 

- Edina Zejnić, tel. 01/58 30 586, edina.zejnic@ozs.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 

Kotizacijo nakažite na TRR: 03126-1000000150, sklic VAŠA DAVČNA ŠTEVILKA. 
 
 

 

  RAČUNOVODSKI ZAJTRK 
 
 

OOZ Kranj organizira v četrtek, 13. 6. 2019 ob 8.30 Računovodski zajtrk. 
 

Teme »zajtrka« bosta davčne spremembe s strani FURS (direktorica ga. Nataša Lazar), 

plemenitenje premoženja (ga. Alenka Eržen), po premoru pa bo sledilo predavanje 

Duševno zdravje na delovnem mestu – stres, obremenjenost, organizacija dela, roki… 

(ga. Maša Ribnikar Kajtner). 
 

Prijave zbiramo na: 04 28 18 310 oziroma na info@oozkranj.com. 
 

Cena dogodka je 12€. 

mailto:edina.zejnic@ozs.si
mailto:info@oozkranj.com
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  Avstrija – odskočna deska za internacionalizacijo 
vašega podjetja 

 
 

Vse, ki želite poslovati na avstrijskem trgu, vabimo na Business Breakfast Austria z 

možnostjo B2B pogovorov, ki bo v ponedeljek, 17. junija 2019, od 9. -11. 30 v 

konferenčni dvorani OOZ Kranj, C. Staneta Žagarja 37. 
 

PROGRAM: 
 

➢ Registracija udeležencev in jutranja kava. 

➢ Uvodni pozdrav (Daniela Žagar, direktorica OOZ Kranj) 

➢ Avstrija – odskočna deska za internacionalizacijo vašega podjetja - mag. 

Gerlinde Gahleitner, direktorica za področje Južna Evropa pri ABA 

Avstrija: 

• značilnosti in stabilnost trga, 

• poslovni običaji, 

• davki, 

• pravni pogoji in subvencioniranje. 

➢ Primeri dobre prakse – uspešno poslovanje slovenskih podjetij v Avstriji 

(s področja trgovine in proizvodnje) in strategije tržnega vstopa na 

avstrijski trg – mag. Miran Breznik, izvozni svetovalec in svetovalec za 

Slovenijo in Italijo pri ABA Avstrija. 

➢ Razgovor z uspešnima podjetnikoma, ki sta uspela na tujih trgih. 

➢ Vprašanja in odgovori. 

 
 

Vabimo Vas, da se udeležite brezplačne prestavitve in udeležbo potrdite na e-pošto 

info@oozkranj.com najkasneje do 14.6.2019. 

mailto:info@oozkranj.com
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  Obvestila 
 

 

  MALI OGLASI 
 

 

✓ PRODAMO 
 

PISARNE v pritličju in 2 pisarni v mansardi z lastnimi parkirnimi prostori – na 
Gorenjesavski c. 15 v Kranju (bivša upravna stavba Tekstilindusa). Cena je zelo ugodna. 
Več informacij na tel.: 04/2818-310. 

 
 
 

✓ ODDAMO 
 

Oddaja se profesionalna šivalnica: 
- veliko vrst industrijskih šivalnih strojev 
- krojilnica s polagalno mizo dolžine 7 m 
- program za digitalizacijo in plotanje krojev ali krojnih delov 
- stroj za rezanje paspul 
- rigel 
- iberdek z odrezom 
- stroj za gubnice 
- stroj za šivanje gumbov ipd. 
Lahko šivate lastne izdelke, po naročilu ali organizirate šivalne tečaje. 
Šivalnico je možno najeti med delavniki po 15h in v sobotah. 
Cena na osebo 5€/h ali po dogovoru za več oseb ali daljši čas najema. 

 
Informacije: 051 345 393. 

 
 

Oddam poslovni prostor 160 m2 na Koroški c. 53e ob glavni cesti. Poslovni prostor ima 
svoje parkirne prostore in je namenjen mehanični delavnici oziroma kakšni drugi 
dejavnosti. 

 

Informacije na tel: 040 914 941 
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Podpis:    Datum:    

NAROČILNICA 

Naročam oglaševanje na LED zaslonu: 
 

za obdobje  , od  do    
 

(1 mes, 3 mes, 6 mes, 12 mes) 
 

Reklamo (oglas) lahko posredujte po e-pošti info@oozkranj.com. 

BI RADI OGLAŠEVALI NA LED ZASLONU? 
 

Cena za 450 x dnevno po 10 sek oglas je: 
 

1 mes 180€ - člani 144€ 
 

3 mes 500€ - člani 400€ 
 

6 mes 940€ - člani 760€ 
 

12 mes 1.920€ - člani 1.450€ 
 

Cene so brez DDV. Lahko vam izdelamo tudi oglas – 25€ + DDV. 
 
 
 

 
 

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. 

mailto:info@oozkranj.com
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ZA VAS ORGANIZIRAMO TEČAJE Z VARNOSTI PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI. 
Prijavite se lahko preko prijavnice, ki jo pošljete na info@oozkranj.com ali po telefonu 
04 2818 310. 

Cena tečaja za člane zbornice je 25€ + DDV, za nečlane pa 40€ +DDV. 

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 – tel.: 04/28 18 310. 
 

 
 
 

 

  POMOČ PRI PRIDOBIVANJU SREDSTEV PREKO 
RAZPISOV 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 
vam preko strokovnega sodelavca za 
projekte po ugodnih pogojih pomaga pri 
kandidiranju na razpisih. 

 

Vsak ponedeljek je v prostorih OOZ Kranj 
med 10. in 12. uro na voljo brezplačno 
svetovanje v zvezi z vašo 
dejavnostjo/projektom. 

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

mailto:info@oozkranj.com
mailto:(info@oozkranj.com
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Nujno predhodno naročanje po telefonu 04/281-83-10. 

  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. 
 

 

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

 
 

  Možnosti za kreditiranje, subvencije, … 
 

 
 

  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 2818 310 ali se oglasite na zbornic. 

mailto:info@odv-logar.si
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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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➢ ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE 
SUBVENCIJE 

 
 
 
 

DELOVNI PRESKUS 
 

Delovni preskus vam omogoča, da brezposelne iz ciljne skupine povabila preizkusite in 
spoznate na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. 
Povrnemo vam stroške mentorstva, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za 
prevoz. Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ne 
glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti. Program traja od najmanj 100 ur do 
največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec. 
Udeleženec se na konkretnem delovnem mestu ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 
20 ur) preizkuša praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati spremlja največ 5 
vključenih udeležencev. VEČ INFORMACIJ NA SPLETNI STRANI ZAVODA. 

 
 
 

 

 
 

USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 
 

Usposabljanje traja dva meseca za enostavna dela in tri mesece za zahtevna dela. Gre za 
brezposelne osebe, starejše od 50 let, dolgotrajno brezposelne, stare več kot 30 let, 
brezposelne osebe, stare več kot 30 let in brez izobrazbe ter brezposelne osebe, stare 
več kot 30 let in prejemnike socialne pomoči. 

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. 

Več informacij: na Zavodu za zaposlovanje Kranj. 
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USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – MLADI 
 

Gre za brezposelne osebe stare do 30 let in sicer dva meseca za brezposelne z delovnimi 
izkušnjami in tri mesece za iskalce prve zaposlitve. 

 
ZAPOSLI.ME 

 
Subvencije se dobi za zaposlitev brezposelnih, starejših od 50 let, dolgotrajno 
brezposelnih, starejših od 30 let, brezposelnih, starejših od 30 let in brez izobrazbe ter 
brezposelnih, starejših od 30 let in prejemnikov socialne pomoči. 
Zaposlovanje traja 12 mesecev za polni delovni čas oziroma krajše za invalide in 
dolgotrajno brezposelne. 
Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. 

 
 

SPODBUDE ZA TRAJNO ZAPOSLOVANJE MLADIH 
 

Gre za brezposelne, stare do 30 let. Zaposlitev mora biti za nedoločen čas, za polni 
delovni čas oziroma krajše za invalida. 
Subvencija znaša 5.000 EUR. 

 
 

 

  Razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za 
šolsko leto 2019/2020 

 

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2019/2020 lahko pridobili dijaki, ki 
bodo v šolskem letu 2019/2020 prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za 
naslednje poklice in pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene: 

 

• kamnosek • pek • klepar-krovec 

• mehatronik operater • slaščičar • izvajalec 
suhomontažne gradnje 

• izdelovalec kovinskih 
instrukcij 

• inštalater strojnih 
inštalacij 

• mesar • slikoplesakr - 
črkoslikar 

• tapetnik • pečar – polagale 
keramičnih podov 

• oblikovalec kovin • mizar • gozdar 

• elektrikar • zidar • dimnikar 

• avtokaroserist • tesar • steklar 
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Dijaki bodo vlogo lahko oddali šele od 15. 6. 2019 do vključno 20. 9. 2019. 
 

Podelili bomo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice 
bodo dijaki prejeli za celotno obdobje izobraževanja in jo bodo lahko prejemali hkrati z 
državno štipendijo. V zadnjem letniku izobraževanja je zadnje izplačilo štipendije za mesec 
junij. 

 

 

Več informacij: mag. Sabina Mrlak, 01/43 41 588 ali 01/43 45 888. 
 
 

 

  Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo 
in obnovljive vire energije. 

 
 

 
 
 

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. 

Pomembne informacije: 
prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka; 
ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine; 
dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; 
v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji 
letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto. 

Višina sofinanciranja: 
do 20 % nepovratnih sredstev (do 200.000€) + brezobrestni kredit (3-mesečni EURIBOR 
+ 0%) 
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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; 

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 

Upravičeni prijavitelji po tem razpisu so: 

- Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih 
družbah, 
- Zadruge po Zakonu o zadrugah. 
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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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  Leanpay 
 
 

 

 

Obročno odplačevanje, dosegljivo na spletu ali v trgovini – 
do odobritve le z nekaj kliki na telefonu 

 

Predstavljajte si: nekaj iščete na spletu in ugotovite, da si želenega izdelka ne morete 
privoščiti z enkratnim plačilom. Bi šlo na obroke? Dostikrat te možnosti ni. In morate v 
banko po papirje, odobritev kredita, pa nazaj v trgovino čez nekaj dni. Če bo sploh 
odobreno... 

 
No, to je pri vsaj 50 slovenskih trgovcih (nekateri so na spletu, drugi imajo trgovine, 
nekateri pa oboje) malo drugače, saj sodelujejo s podjetjem Leanpay. In vsak dan jih je 
več. 

 

Leanpay je čisto mlad “fintech” start-up za potrošniško financiranje, ki želi biti ljudem v 
pomoč pri plačevanju blaga ali storitev na obroke. Zagotavlja enostavno načrtovanje 
obročnih plačil pri nakupih na spletu ali v fizičnih trgovinah ter izvedbo celotnega 
obročnega nakupa v nekaj minutah na vašem mobilnem telefonu. 

 
Potrošnja s plačilom na obroke bo v naslednjih letih rasla – ker je pač smiselna in 
uporabniku prijazna. Nekateri trgovci in finančne institucije že zdaj nudijo posojila v 
trenutku nakupa, bodisi na spletu ali v fizičnih trgovinah. Hkrati tradicionalnim kreditnim 
karticam ter kompliciranim postopkom pri bančnih kreditih med mlajšimi uporabniki 
priljubljenost upada, kar je na trgu ustvarilo nov zagon. Prav “fintech” podjetja so v tem 
trendu kreditiranja na prodajnih mestih vodilna in Leanpay je eden izmed teh. 

 

Rešitev podjetja Leanpay zagotavlja prednosti tako za potrošnike kot tudi za trgovce. 
Rešitev je hipna, enostavna, brezpapirna, ponudi večjo preglednost celotnega stroška 
nakupa, hkrati pa zagotavlja tudi večjo fleksibilnost pri plačevanju blaga in storitev. In za 
trgovce? To je eden izmed načinov, da se približajo potrebam kupcev in s tem povečajo 
prodajo. Integracija Leanpay s spletno trgovino je enostavna in hitra. Privlačnost rešitve 
za oboje je očitna. 
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Leanpay ponuja intuitivne, brezhibne procese, ki potekajo gladko in brez nepotrebnih 
napak. Financiranje, kot ga nudi Leanpay, povečuje kupno moč potrošnikov, saj jim daje 
več časa za plačilo nakupov in omogoča, da po potrebi izberejo blago večje vrednosti. 

 
Več kupcev, ki tudi več zapravijo 
Uporabniki sistema Leanpay so v anketi povedali, da so v povprečju kupili za 7,5 odstotka 
dražje izdelke prav zaradi možnosti enostavnega plačila na obroke v trgovini, spletni ali 
fizični. Stranke so izkušnji z Leanpay podale oceno 4,8 od 5. Rešitev v fizičnih poslovalnicah 
zagotavlja brezhibno izkušnjo, in kar 75 odstotkov uporabnikov je izjavilo, da bodo ob 
naslednjem večjem nakupu ponovno uporabili Leanpay. 

 

Leanpay v Sloveniji dela z več kot 50 trgovci ter omogoča takojšen obročni nakup, ki od 
potrošnika ne zahteva nobenih dokumentov, odločitev o odobritvi pa je dana v le nekaj 
sekundah. 

 
Zakaj je Leanpay privlačen za trgovce? 
“Prihajamo v obdobje, ko digitalno plačevanje ne bo le ena od možnosti, ampak bo prava 
možnost, zato se bo treba kupcu kar se da približati,” meni Nina Rogač iz podjetja iStyle, 
kjer so obročne nakupe prek spleta svojim kupcem predstavili v lanskem letu: “Velikokrat 
je med nami krožila šala, da moraš za nakup na obroke včasih pustiti ledvico, vendar pa 
odkar sodelujemo s podjetjem Leanpay, ne samo, da ne zahtevamo ledvic, tudi plačilnih 
list in ostalih dokumentov ne. Tako je postopek občutno hitrejši in enostavnejši, manj 
stresen in bolj prijeten.” 

 

Premik od fizičnega k digitalnemu plačevanju ne zagotavlja samo enostavnejših, hitrejših 
in varnejših načinov plačevanja, ampak tudi nastanek povsem novih poslovnih modelov. 
Od omogočanja financiranja skupinam, ki jim to tradicionalno ni dostopno, kot so 
študentje z rednimi dohodki, pa do - kot v primeru iStyla - programa, kjer lahko stranka 
plačuje obroke, vsako leto zamenja svoj mobilnik za novega in ob tem še prihrani. 

 

Če odmislimo odlog plačil, nakupe na obroke ali druge koristi, zaradi katerih so nakupi 
tako v fizičnih kot spletnih trgovinah lahko višji od siceršnjih, je velika prednost Leanpaya 
ta, da ga je povsem enostavno priključiti obstoječim možnostim plačil, ki jih trgovci v svojih 
trgovinah že uporabljajo, brez zamudnih nadgradenj sistemov. 

 
Še več, Luka Grbec iz podjetja Emundia pravi, da so se k Leanpay metodam plačil najprej 
obrnili z mislijo na kupce, po nekajmesečni uporabi pa ugotavljajo, da so zaradi tega tudi 
povsem poenostavili določene interne procese. 

 
Pri podjetju Leanpay posebno pozornost posvečajo tudi varnosti. Pravijo, da so in bodo 
tudi v prihodnje ostali pozorni na potrebe kupcev in trgovcev, odgovorno uporabljajo 
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prejete podatke in imajo v svojem sistemu vgrajene varovalke, ki preprečujejo zlorabe, ne 
da bi to kakorkoli vplivalo na odlično uporabniško izkušnjo. 

 
www.leanpay.si 

 
 

Predstavitev Leanpay bo na OOZ Kranj v drugi polovici junija. 
PRIJAVLJENE BOMO OBVESTILI O TOČNEM TERMINU (prijave na 
info@oozkranj.com). 

 
 
 

  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 € 

http://www.leanpay.si/
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• 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%. 

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. 
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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 OOZ Kranj, telefonska številka: 04 28 18 310. 
 
 

P7-2 2019 – Mikrokrediti 
 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je 5. 4. 2019 objavil javni razpis P7-2 2019 
– Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta 
je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up 
podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do 
mikrokreditov in brez stroškov odobritve. 

 

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča 
poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo 
ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v: 

• nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja) 
• nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %) 
• ročnosti kredita do 60 mesecev 
• možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev 

• kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 
25.000 EUR 

• stroški kredita se NE zaračunavajo. 
 

Na razpis P7-2 2019 - Mikrokrediti se lahko prijavijo: 
• mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska 

družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega 
za polni delovni čas 

• zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali 
storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 
5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti. 

 

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na naslednje prijavne roke, in sicer 20.06. in 
04.07.2019 za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu P7-2 2019 
– Mikrokrediti, ki ga najdete na spletni strani 
SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=87 in v Ur. l. RS št. 
22/2019. 
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NAMEN RAZPISA 

Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju 
bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja 
tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in 
razvojnim projektom. 

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki 
jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: 

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., 
Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka 
Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., 
Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. 
Ljubljana. 

 

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičenci: Mikro, mala in srednja podjetja, s.p.-ji. 
Osnovni pogoji: vsaj 1 zaposlena oseba, bonitetna ocena vsaj D2, EBITDA v vrednosti 7,0 
ali manj in vsaj 7 % kapitala v obveznostih do virov sredstev. 
Upravičeni stroški: obratna sredstva in investicije. 

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA 

Višina garancije: med 60 % in 80 %. 
Obrestna mera: 6 mesečni EURIBOR + 0,65 % - 1,15 % pribitka. 

P1 plus 2019 
 
Razpisnik: 
Slovenski podjetniški sklad 

Datum objave: 
15.3.2019 

Rok za oddajo: 
15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019 

Višina sofinanciranja: 
do 80 % garancije 
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  Informacije (obračuni, prispevki, ...) 
 

 
 

  Lestvica za odmero dohodnine za leto 2019 
 

 
Če znaša letna davčna osnova v € Znaša dohodnina v € 

nad do  

 8.021,34 16% 

8.021,34 20.400,00 1.283,41   + 27% nad 8.021,34 

20.400,00 48.000,00 4.625,65 + 34% nad 20.400,00 

48.000,00 70.907,20 14.009,65 +39% nad 48.000,00 

70.907,20  22.943,46 + 50% nad 70.907,20 

 
 

 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja 
v letu 2019 (lestvica preračunana na 1/12 leta) 

Če znaša mesečna davčna osnova v € Znaša dohodnina v € 

nad do  

 668,44 16% 

668,44 1.700,00 106,95   + 27% nad 668,44 

1.700,00 4.000,00 385,47   +34% nad 1.700,00 

4.000,00 5.908,93 1.167,47   + 39% nad 4.000,00 

5.908,93  1.911,95   + 50% nad 5.908,93 

 

  Ostali podatki za plačila po kolektivnih pogodbah 
 

 
Povprečna plača za predpretekli mesec (marec 2019) 1.752,34 € 

Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.732,03 € 

Minimalna plača od 1.1.2019 886,63 € 

Število ur (maj 2019) 184 

Pavšalni prispevek zdravstvenega zavarovanja od 1.1.2019 35,53 € 

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 
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zvezi s službenim potovanjem-dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški, stroški 
prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu). 

 

  Akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega 
razmerja po 1.1.2015 

 
Akontacija dohodkov iz delovnega razmerja, doseženih pri glavnem delodajalcu, ki se 
izplačuje za mesečno obdobje, se akontacija dohodnine izračuna na podlagi lestvice za 
dohodnino, preračunane na 1/12 leta, z upoštevanjem 1/12 zneska splošne, osebne in 
posebne olajšave. Za glavnega delodajalca se šteje delodajalec, pri katere zavezanec 
dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja. Če delodajalec ni glavni delodajalce 
zaposlenega, se akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po 
stopnji 25% in brez upoštevanih olajšav. 

 
 

  Davčne olajšave za odmero dohodnine 
 

Splošna olajšava 3.302,70 € 

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 € 

 

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 
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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 Za delavce po KP za obrt in 

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

Regres za letni dopust 895,50 € 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 (višji zneski se obdavčijo) 
v višini 30 %, 50 %, 70 % 

povprečne mesečne plače 
zaposlenih v RS za pretekle tri 

mesece delovna doba pri zadnjem delodajalcu 

Članu sindikata pripada 
dodatnih 10% na podlagi 
članske izkaznice. 

za 10 let del. dobe 519,61 € do 460 € 

za 20 let del. dobe 866,02 € do 689 € 

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

 
1.212,42 € 

do 919 € 

Odpravnina ob upokojitvi v višini dveh povprečnih do 4.063 € 

ZDR 132. čl. mesečnih plač v gospodarstvu  

 RS oz. v višini dveh povprečnih  

 mesečnih plač delavca za  

 pretekle 3 mesece, če je to  

 zanj ugodneje  

 3.464,06 €  

 
 
 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 43 od 48 
 

Solidarnostna pomoč 
 

V primeru smrti delavca 
in težje invalidnosti ali 
daljše bolezni 

v višini povprečne plače na 
zaposlenega v RS za pretekle 
tri mesece 1.732,03 € 

V primeru smrti delavca ali 
njegovega družinskega člana 
do 3.443 € 

v višini polovice povprečne 
plače na zaposlenega v RS za 
pretekle tri mesece 866,02 € 

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

V primeru smrti ožjega 
družinskega člana 

 do 1.252 € 

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji  

Nad 12 do 24 ur 17,00 € 21,39 € 

nad 8 do 12 ur 8,50 € 10,68 € 

nad 6 do 8 ur 6,20 € 7,45 € 

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% 

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% 

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

Prenočevanje na 
službenem potovanju 

v višini predloženega računa, 
ki ga odobri delodajalec 

Do višine dejanskih stroškov 
za prenočevanje 

Prevoz na službenem 
potovanju 

 

V Sloveniji 

v    višini    dejanskih  stroškov 

prevoza  z  javnimi prevoznimi 
sredstvi 

v višini dejanskih stroškov 
prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi 

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

V tujini 
18% cene neosvinčenega 
motornega 95-oktanskega 
bencina 

 

9.-23.4. 
24.4.-6.5. 
7.-20.5. 
21.5.dalje 

 

0,24€/km 
0,24€/km 
0,24€/km 
0,24€/km 

 

 
 

Dnevnice za ostale države (Uredba za tujino) 

nad 10 do 14 ur 75% zneska po uredbi 75% zneska po uredbi 

nad 6 do 8 ur 0 0 

službeno potovanje 
nad 14 ur do 24 ur 

Cel znesek po uredbi Cel znesek po uredbi 

Dnevnice za službena potovanja v tujini 
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NEMČIJA, AVSTRIJA, 
ITALIJA, FRANCIJA 
MADŽARSKA, HRVAŠKA, 
BIH, SRBIJA 
Dnevnice za ostale države 
določa predpis Vlade (Ur.l. 
RS, št. 16/2007) 

44 € 
 

32 € 

44 € 
 

32 € 
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Nagrade dijakom in za dijake   

študentom    

prvi letnik  90 €  

drugi letnik  120 €  

tretji letnik  150 €  

četrti letnik  150 € 172 € 

 za študente   

prvi letnik  170 € 172 € 

drugi letnik  170 €  

tretji letnik  170 €  

četrti letnik  170 €  

Prehrana če delavec dela vsaj 4 ure na 
dan 

4,90 €/dan 
če delavec dela 11 ur ali več 
na dan, mu pripada pravica 
do sorazmerno višjega 
povračila za prehrano med 
delom 

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 4,00 € do 4,49 €/dan 

 

Prevoz na delo in iz dela Najmanj v višini 70% 
najcenejšega javnega prevoza 

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

 Ko ni javnega prevoza ali ga 
delavec ne more uporabljati, 
najmanj 0,18 € na km 

0,18 €/km za vsak dopolnjen 
km 

VIR: FURS 
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  Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 
040) – junij 2019 

 

 

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR 

 

 
Prehodni davčni 

podračun 

 
 

 
Referenca 

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

1.429,32 5.885,43 

1.681,55 €   

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   221,54 912,24 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   126,49 520,86 

 
Skupaj prispevki za PIZ 

 SI56 
011008882000003 

SI19 DŠ- 
44008 

 
348,03 

 
1.433,10 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   90,90 374,31 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   93,76 386,08 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   7,58 31,19 

 
Skupaj prispevki za ZZ 

 SI56 
011008883000073 

SI19 DŠ- 
45004 

 
192,24 

 
791,58 

Prisp. zavarovanca za 
starš. var. 

 
0,10% 

   
1,43 

 
5,89 

Prisp. delodajalca za starš. 
var. 

 
0,10% 

   
1,43 

 
5,89 

Skupaj prispevki za starš. 
var. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
43001 

 
2,86 

 
11,78 

Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 

 
0,14% 

   
2,00 

 
8,24 

Prisp. delodajalca za 
zaposl. 

 
0,06% 

   
0,86 

 
3,53 

 
Skupaj prispevki za zaposl. 

 SI56 
011008881000030 

SI19 DŠ- 
42005 

 
2,86 

 
11,77 

Skupaj drugi prisp.    5,72 23,55 

PRISPEVKI SKUPAJ    545,99 2.248,23 
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  Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – junij 
2019 

 

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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SKB Poslovna Mastercard kartica vam omogoča preprosto in varno negotovinsko plačevanje doma in po 

svetu ter odlična dodatna brezplačna zavarovanja! 

S kartico plačujte vsakodnevne stroške poslovanja vašega podjetja, nakupujte prek spleta, rezervirajte in plačajte 

hotelske račune, letalske vozovnice, najemite vozilo, plačajte večerjo v restavraciji ali kupite poslovni material.  

Prednosti SKB Poslovne Mastercard kartice: 

, brezstično plačevanje - hitro, brez dotika in varno; 

, odloženo plačilo kartične porabe; 

• preprosto dokazilo stroškov; 

, nastavitev limita porabe za plačila in dvige na bankomatu; 

• dvig gotovine na bankomatih in v poslovalnicah SKB ali drugih bankah doma in v tujini, označenih z znakom 

Mastercard; 

• odlična brezplačna dodatna zavarovanja na kartici (nezgodno zavarovanje, zdravstvena pomoč na potovanjih, 

kritja v primeru zamude prtljage/leta). 

 

 

Več o ponudbi preverite na spletni strani: www.skb.si/sl/poslovne-finance 
 

Dobrodošli v SKB družino podjetnih! 

 
SKB produkte odobrava skladno s poslovno politiko banke. 

 
 

 

SKB IJ www .sk b.si / SKB TEL (01) 47155 55 

SOCIETE GENERALE GROUP 

 
SKB 
POSLOVNE 
KARTICE 

PREPROSTO 

BREZGOTOVINSKO 

POSLOVANJE 

Obiščite nas v SKB poslovalnici, ali nas pokličite: 

• Poslovalnica Kranj Primskovo, Cesta Staneta žagarja 34, Darja Tutta - (04) 2015168, darja.tutta@skb.si 

• Poslovalnica Kranj Center, Koroška 5, Marija Jurčič - (04) 2810124, marija . jurcic@s kb.si 

http://www.skb.si/sl/poslovne-finance
mailto:darja.tutta@skb.si

