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 Uvodnik 
 
PRED NAMI JE DAVČNA REFORMA. KAJ PRINAŠA PODJETNIKOM? 

Glavna novost: manj olajšav, več kontrole inšpektorjev 

S 1.1.2020 pričnejo veljati strožje omejitve pri davčnem optimiziranju bilanc s.p.-jev. 

Glavna sprememba je, da podjetja in podjetniki davčnih olajšav ne bodo mogli več 

uveljavljati do celotne višine davčne osnove. Vsak podjetnik, ki ustvarja dobiček, bo 

moral plačati tudi davek. 

Eden od ciljev davčne reforme, ki je bila sprejeta oktobra v parlamentu, je bil, da se 

nobeno podjetje, ki posluje z dobičkom, ne bo moglo izogniti plačilu davka. Podjetja bodo 

lahko uveljavljala olajšave le do višine 67% davčne osnove. 

Pri davku na dobiček (DDPO) je efektivna davčna stopnja relativno nizka. Zaradi 

koriščenja visokih olajšav tretjina podjdetij davka namreč ne plačuje (tako veliki kot mali, 

tako tuja kot domača podjetja) in povprečna plačana stopnja je nekaj nad 11%. Predlogi 

so šli v smer, da bi zato dvignili splošno davčno stopnjo in dodatno obremenili tiste, ki že 

sedaj plačujejo davke po polni stopnji. Na koncu je bila vseeno sprejeta rešitev, da 
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splošna davčna stopnja ostane enaka, vzpostavi pa se nek minimalen odstotek (predlog 

7%), po katerem naj bi plačalo davek vsako podjetje. 

Lastni deleži in naknadna vplačila bodo imeli od 1.1.2020 dalje posebno strožjo 

obravnavo. Z novo ureditvijo želi država zajeziti nekatere sporne davčne prakse za 

znižanje obdavčitve ob odsvojitvi poslovnih deležev. Po novem naj bi se določene 

prodaje deležev lahko obdavčile kot dividende z visokimi davčnimi stopnjami oz. brez  

upoštevanja daljšega trajanja lastništva kapitala. 

V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci 

lahko upoštevali normirane stroške v višini 15% (v letu 2019 samo 10%), vendar pa se 

zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na 27,5%. 

Od 4.5.2019 je regres za letni dopust neobremenjen z akontacijo dohodnine in povsem 

oproščen tudi socialnih prispevkov. Preprosto to pomeni, da je strošek delodajalca enak 

neto izplačilu delavcu in to v višini povprečne bruto plače v Sloveniji, kar je za april 

znašalo 1.730,70€. Neobdavčena so tudi vsa i zplačila regresa za ledtni dopust, ki so že 

bila izplačana za leto 2019 in za katere je bila že obračunana in plačana akontacija 

dohodnine. Le-to bodo davčni zavezanci dobili povrnjeno od Finančne uprave. Primer: 

Podjetje, ki bo izplačalo regres za letni dopust v bruto znesku 1.500€ bo dejansko imelo 

strošek dela v višini 1.500€, delavec pa bo na bančni račun prejel neto znesek 1.500€. 

Z davčno reformo 2019/20 se bo spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri 

razbremenitve dohodkov iz zaposlitve. Od leta 2020 bo veljala naslednja dohodninska 

lestvica: v primeru neto letne davčne osnove znaša dohodninna (v €) 

do 8.500                                                  16% 

nad 8.500 do 25.000                             1.360 + 26% nad 8.500 

nad 25.000 do 50.000                           5.650 + 32% nad 25.000 

nad 50.000 do 80.000                          13.650 + 39% nad 50.000 

nad 80.000                                             25.350 + 50% nad 80.000 
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Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi 

na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika in bo predvidoma za leto 2020 

in nadalje naslednja: v primeru skupnega letnega dohodka znaša splošna olajšava (v €) 

do 7.777,98 skupnega letnega dohodka znaša olajšava 7.777,98 

nad 7.777,98 do 13.316,83 dohodka je olajšava 18.700,38 – 1,40427 x dohodek 

nad 13.316,83 dohodka je olajšava 3.500 

 

To pomeni, da bi se vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava iz 

zdajšnjih 3.302€ na 3.500€. Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za 

vzdrževane družinske člane (polnoletni in nezaposleni otrok, starši oz. posvojitelji) je 

pomembna sprememba v tem, da mora imeti tak otrok prijavljeno isto stalno 

prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja za vzdrževanega družinskega člana. 

Odpravlja se  tako možnost, da se za vzdrževanega družinskega člana ali davčnega 

zavezanca, ki takšno osebo vzdržuje, šteje tudi fizična oseba, ki je začasno prijavljena na 

istem naslovu. 

Obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost ostaja tudi v naslednjih letih trenutno 

nespremenjnea. Ta dohodek je mogoče izplačati brez obremenitve z dohodnino, samo z 

obremenitvijo s prispevki za socialno varnost v višini 38,2%, in sicer trenutno v višini 

100% povprečne bruto plače v Sloveniji. V letu 2019 bo mogoče izplačati neobdavčeni 

del plače za poslovno uspešnost v maksimalni višini okrog 1.700€. 

Premislite tudi o potrebnih ukrepih ob koncu leta. 

Z novim letom se uvajajo tudi novi načini vrednotenja nepremičnin. 

Ker se bliža konec davčnega/poslovnega leta, ne pozabite tudi na določene koristne 

ukrepe, kot so slabitve/odpisi terjatev, inventura, pregled poslovnih rezultatov 

poslovanja in podobno, pri čemer predlagamo, da se obrnite na naše računovodje oz. 

druge strokovnjake. 
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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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 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. 

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

 

mailto:mladen.markota@gov.si
mailto:admir.babic@gov.si
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 NEZADOVOLJNI  Z ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA GLEDE 
DVOJNEGA STATUSA UPOKOJENCEV 

 

Ustavno sodišče je odločilo, da veljavni Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju ni v neskladju z ustavo, čeprav ne omogoča, da bi samostojni podjetnik 

prejemal polno pokojnino in poleg tega opravljal svojo dejavnost. Odločitev, ki so jo v 

senatu sprejeli ustavni sodniki pa ni bila enotna, saj so kar štirje ustavni sodniki (od 

devetih) podali odklonilno mnenje.  

Večletno čakanje na razrešitev dileme je prineslo razočaranje, saj  bodo tisti, ki pač še 

delujejo in se  seveda  želijo upokojiti, delovali na sivem trgu. 

Obrtna zbornica že vsa leta zagovarja stališče, da bi morali upokojeni obrtniki poleg plače 

prejemati polno pokojnino. Ustavno sodišče tej zahtevi ni pritrdilo. Na zbornici 

pričakujemo, da se bo to vprašanje ponovno odprlo v okviru priprave obsežnejših 

sprememb pokojninskega zakona. Nova pogajanja so predvidena že ob koncu tega leta 

ali v začetku prihodnjega, z letom 2020 pa bi se že uveljavile omenjene rešitve. Za njihovo 

izvajanje bo morala država že prihodnje leto pokojninsko blagajno okrepiti za 3,4 milijone 

evrov, skoraj štirikrat več leta 2021, leto pozneje dobrih 24 milijonov. Finančna 

obremenitev bi pomenila tudi izredno uskladitev pokojnin.  

Socialni partnerji  in vlada so namreč potrdili rešitve glede pokojninskega zakona. Gre za 

spremembe, ki naj bi izboljšale gmotni položaj upokojencev, med drugim so predvidene 

ugodnosti za upokojence, ki bodo ostali delovno aktivni.  

Dvig upokojitvene starosti na 67 let ni več predviden. Predvideno je tudi zvišanje 

pokojnin. Zvišal se bo odstotek za odmero starostnih pokojnin za moške in sicer v šestih 

letih na 63,5 odstotka, za ženske to že velja. Pribitki pri pokojnini so predvideni tudi za 

vsakega otroka. A za največ tri. Ta rešitev se izključuje z možnostjo, da se zaradi otrok 

zniža upokojitvena starost. Tistim, ki bi se lahko starostno upokojili, a ostanejo zaposleni, 

bi se pokojnina vsako leto zvišala za 3 odstotke.  

In še dvojni status: V prvi treh letih po upokojitvi bi upokojenci poleg plače prejemali 40 

odstotkov pokojnine, nato 20 odstotkov. 
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 NAMENITE DEL SVOJE DOHODNINE ZA HUMANITARNO POMOČ 
OBRTNIKOM 

 

Obrtniki in podjetniki so leta 2007 ustanovili Ustanovo za humanitarno pomoč 

obrtnikom, neprofitno organizacijo, ki članom pomaga v primeru naravnih nesreč 

(poplave, neurja, žled, potres, požar in ob smrti nosilca obrti). 

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini – Zdoh-2 lahko vsak državljan zahteva, da se 

do 0,5 odstodka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v 

letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih (humanitarnih) 

namenov. Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom ima namreč status upravičenca 

do teh sredstev in poziva vse člane, naj svoj del dohodnine namenijo stanovski 

humanitarni organizaciji, torej svojim kolegom. 

Obrazec in več informacij lahko dobiti na sedežu naše zbornice (OOZ Kranj, Cesta Staneta 

Žagarja 37, 1. nadstropje). 
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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 občnino 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 nadalnje 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@oozkranj.com
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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, 01-58-30-574 
ali  suzana.kljun@ozs.si. 
 
 
 
 

 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). 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dir@sklad-kadri.si
mailto:suzana.kljun@ozs.si
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 MOZAIK PODJETNIH – BIG BANG NOVOSTI 
 

Za vse imetnike kartice »Mozaik podjetnih« se lahko za popuste pri nakupih v Big Bang 

poslovalnicah obrnete kar na njihove skrbnike. Skrbniku povejte, katere artikle želite 

kupiti ali pa pošljete povezavo do artiklov iz Big Bangove spletne trgovine. Poslali vam 

bodo ponudbo  z upoštevanim Mozaik popustom. Plačilo poravnate z nakazilom na TRR, 

blago pa lahko prevzamete v prodajalni ali pa se dogovorite za dostavo. Nakup je tako 

enostavnejši in hitrejši. 

Popusti se med seboj ne seštevajo in ne veljajo za akcijske artikle oz. artikle, vključene 

v drugih akcijah. 

Skrbnica za gorenjsko in osrednjeslovensko regijo v poslovalnici Big Bang Kranj je ga. 

Monika Bobnar (040-753-493, monika.bobnar@bigbang.si). 

 

 TELEKOM SLOVENIJE – POPUST NA VSAK MOBILNI PAKET 
 

Telekom Slovenije za vse, ki ste imetniki rdeče kartice »Mozaik podjetnih«, ponuja 

ponudbo, ki je zelo ugodna, kajti nudijo vam 5 € popusta na vsak mobilni paket. Je pa 

zato nekoliko kompleksnejša, saj so mobilni paketi določeni, na skupnem računu pa mora 

biti še ena fiksna storitev ali fiksni paket. 

Za mobilni paket je vsako leto potrebno oddati posebno vlogo, ki velja 12 mesecev! 

Popust je prikazan in naveden na računu. Še posebej bodite previdni, če imate še stare 

mobilne pakete, ki jih ni več moč skleniti in so zatorej izvzeti iz popustov. V tem primeru 

lahko preidete na nove pakete, ki so praviloma tudi cenejši. 

Za več informacij o ponudbi in oddaji vloge nas pokličite na tel.št.: 04 28 18 310.  

 

 

 

mailto:monika.bobnar@bigbang.si
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 KPOP SE Z 31.12.2019 PRENEHA UPORABLJATI – KAJ POTEM? 
 

Delodajalci, ki želijo pravice delavcev ohraniti na ravni, kot jo je določala kolektivna 

pogodba, morajo s 1.1.2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih in v njem določiti 

pravice.  

Na OZS so pripravili vzorec pravilnika o delovnih razmerjih. Lahko ga naročite preko 

spleta ali pišete na svetovanje@ozs.si. 

 

 E – BOLNIŠKI LIST 
 

Predvidoma bodo vsi zdravniki do 1.1.2020 že izdajali samo e-bolniške liste. Delodajalci 

pa 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.  

 

 Sekcije 
 

SEKCIJA AVTOPREVOZNIKOV 

Predsednik: Aleksander Bizjak 

 

ROKI ZA PODALJŠANJE KODE 95 (več informacij na https://www.bb.si/program/bb-

usposabljanje/podaljsanje-kode-95): 

 

• 08. 11. 2019 – RU 2019 ob 15.uri 

mailto:svetovanje@ozs.si
https://www.bb.si/program/bb-usposabljanje/podaljsanje-kode-95
https://www.bb.si/program/bb-usposabljanje/podaljsanje-kode-95


OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 13 od 40 
 

 
 

• 15. 11. 2019 – RU 2018 ob 15. uri 

• 16. 11. 2019 – RU 2015 ob 8. uri 

• 22. 11. 2019 – RU 2016 ob 15. uri 

• 23. 11. 2019 – RU 2017 ob 8. uri 

 

Infomacije o možnostih usposabljanja »Pridobitev kode 95« in »Gozdarski sekač: 

 

•        Pridobitev kode 95:  https://www.bb.si/program/bb-usposabljanje/koda-95  

•        Gozdarski sekač:   https://www.bb.si/bb-usposabljanje/gozdarstvo 

 

Več informacij: Petra Krnič, petra.krnic@bb.si, tel. št.: 051 395 100. 

 

 

 
 

 

SEKCIJA AVTOSERVISERJEV 

Predsednik: Janez Kadivec 

 

Montijeva uredba – nadomešča jo Uredba komisije EU št. 461/10, ki velja na celotnem 

področju evropskega gospodarskega prostora in je v vsaki državi članici uporabna 

neposredno. 

Na trgu motornih vozil uredbe določajo sprostitev konkurence in monopolnega 

položaja. To pomeni, da razlik med trgi med neodvisnimi serviserji in pooblaščenimi 

serviserji določene blagovne znamke ni več. Popravila in vzdrževanje motornih vozil 

https://www.bb.si/program/bb-usposabljanje/koda-95
https://www.bb.si/bb-usposabljanje/gozdarstvo
mailto:petra.krnic@bb.si
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lahko izvajajo vsi serviserji motornih vozil, ki so registrirani za popravljanje in 

vzdrževanje – obrtno dovoljenje. 

 

Uredba dopušča tudi vgradnjo nadomestnih delov različnih izvorov, pri čemer je edini 

kriterij primerljiva kakovost delov. Za potrošnika je bistven podatek, da servisiranje na 

»nepooblaščenih» servisih v času trajanja garancije ne vpliva na možnost uveljavljanja 

garancije za brezhibno delovanje vozila. 

 

 

 

 Sejmi 
 

 
LJUBLJANA 

 
6. – 10. november 2019 
 
DOM plus - mednarodni sejem stavbnega pohištva, ogrevalne in 
hladilne tehnike, notranje opreme, varovanje in urejanje okolice 
 

 
BEOGRAD  

 
5. – 9. november 2019 
Mednarodni sejem  strojev, opreme, repromaterialov za lesno 
industrijo 
 
5. – 10. november 2019 
Mednarodni sejem pohištva, opreme in notranje ureditve 
 

 
MILANO 

 
8. – 11. november 2019 
CHIBIMART INVERNO – prodajna razstava umetne obrti, manjšega 
pohištva, parfumerije, kozmetike in naravnih proizvodov 
 
13. – 15. november 2019 
SMART BUILDING EXPO – mednarodni sejem gradbene tehnologije 
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22. – 24. novembra 2019 
MILAN AUTO CLASSICA – mednarodni sejem klasičnih in športnih 
avtomobilov 
 
30.11.-8.12. 2019 
AF-L ARTIGIANO IN FIERA – prodajna razstava umetne obrti 

 
FRANKFURT 

 
26. – 28. november 2019 
Hypermotion – strokovni sejem in konference za inteligentne sisteme 
in rešitve v transportu, mobilnosti, logistiki in digitalni infrastrukturi 
 

MÜNCHEN 27.11.-1.12. 2019 
Heim+Handwerk – prodajni sejem vsega za dom, opremljanje in 
gradnjo 

 

 

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH NASTOPOV  

NA MEDNARODNIH SEJMIH 

 

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

svojih spletnih straneh objavila javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih 

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

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij 
mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s 
tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetij. 
 
Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. S podporo 
dejavnosti na mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov MSP od prodaje 
na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti 
MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, 
zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.  
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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 
 

 POGAJANJA, LOBIRANJA IN TVEGANJA  
 

V torek 12. 11. 2019 od 9. do 12. ure bodo na OOZ Kranj predavanja 

 dr. Iztoka Podbregarja iz Fakultete za organizacijske vede. 

Na predavanjih boste spoznali nekaj teoretičnih osnov in potem na praktičnih primerih, 

ki jih bomo oblikovali skupaj s slušatelji, poglobili znanje iz sledečih vsebin: 

• Metode in tehnike pogajanj: 

V vsakdanjem življenju smo prisiljeni, da se pogajamo z dobavitelji, kupci, velikokrat pa 

tudi znotraj podjetja z zaposlenimi. Zato je metode, tehnike in taktike dobro poznati vsaj 

do mere, ki nam omogočajo nemoteno delo. 

 

http://www.spiritslovenia.si/
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• Metode in tehnike lobiranja: 

Lobiranje je posebna oblika komuniciranja, kjer iščemo v vsakodnevnih spremembah 

rešitve, ki ustrezajo različnim deležnikom in hkrati omogočajo naš napredek in realizacijo 

ciljev podjetja. 

• Negotovosti in tveganja 

Želja in potreba vsakega podjetja je, da celovito obvladuje vsa tveganja, tako notranja 

kot zunanja, ter tako zmanjšuje negotovosti na minimum. 

 

Predavanje je financirano s strani projekta, stroški organizacije in pogostitve znašajo 15€ 

(DDV vključen). 

Prijave zbiramo na tel. št.: 04 28 18 310 ali po elektronski pošti na naslov: 

info@oozkranj.com.  

 

 Podjetniški zajtrk – Družinsko podjetništvo za računovodje in 
druge strokovnjake 

 

V torek, 19. 11. 2019 ob 8.30 uri bo na OOZ Kranj potekal »Podjetniški zajtrk« na temo 

– Družinsko podjetništvo za računovodje in druge strokovnjake. Družinska podjetja so 

steber slovenskega gospodarstva, vendar pa je zaradi mešanja poslovnih in družinskih 

vidikov z njimi včasih težko delati. Delavnico organiziramo z mislijo na strokovnjake, ki se 

ukvarjajo z družinskimi podjetji. Izkušen svetovalec g. Jaka Vadnjal vam bo predal znanje 

in trike, ki vam bodo olajšali delo. Na delavnici bomo obravnavali: 

• posebnosti, prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti družinskih podjetij, 

• vzroke in upravljanje s konflikti zaradi organizacijskih posebnosti družinskih podjetij, 

• medgeneracijske konflikte in dolgoročno vizijo družinskega podjetja, 

• načrt prenosa na naslednjo generacijo in druge alternative nasledstva, 

• študijo realnega problema – delo po skupinah. 

mailto:info@oozkranj.com
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Prijave zbiramo na tel. št.: 04 28 18 310 ali po elektronski pošti na naslov: 
info@oozkranj.com  
 

 SPLOŠNA PRIJAVNICA ZA SEMINARJE, DELAVNICE IN TEČAJE 
 

 Obvestila 
 

 MALI OGLASI 
✓ ODDAMO 

V podjetniškem centru Kranj (Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj) se v prvem 
nadstropju v najem oddajajo pisarniški prostori, v velikosti cca. 38 m2. Za več informacij 
o ceni najema in podobno lahko pokličete na tel. št. 04/28 18 310.  
 

✓ ODDAMO  
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. 
 

✓ ODDAMO 
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 
vam nudi možnost pridobiti stavbno pravico. Namembnost zemljišča: proizvodna 
dejavnost, trgovina, storitvene dejavnosti. 

NAZIV PODJETJA GSM 

Ime in priimek udeleženca 
 

E-naslov 

Sedež Davčna številka 

Podpis 

ČLAN OOZ:      DA       NE 
 
 

mailto:info@oozkranj.com
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Info: 04 2818 310. 
 

✓ 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.: 04/28 18 310. 
 

✓ PRODAMO  

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. 

 

 BI RADI OGLAŠEVALI NA LED ZASLONU? 
 

Na Območni obrtni-podjetniški zbornici Kranj vam nudimo možnost oglaševanja na LED 

oglasnem zaslonu. 

LED zaslon je viden s Ceste Staneta Žagarja, ki je ena najbolj prometnih vpadnic v Kranj, 

z veliko dnevno frekvenco osebnih vozil, avtobusov in drugih prevoznih sredstev. 

Svetlobna oglasna površina znaša 3 x 3m oziroma 180 x 180px. Oglas se predvaja 10 

sekund, vsaj 450 krat dnevno, od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer v poletnem času in od 

7. ure zjutraj do 21. ure zvečer v zimskem času. Če je oglasov več, se čas 10 sekund 

enakomerno porazdeli na vsak posamezni oglas.  
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Kadarkoli vaš oglas lahko spreminjate (tekst, fotografije, video vsebino) in prilagodite 

vašim potrebam. 

Cene oglaševanje na LED zaslonu 
VELIKOST 3 X 3m oz. 180 x 180px 

 ČLANI OSTALI 

1 TEDEN *72 EUR *90 EUR 

1 MESEC *144 EUR *180 EUR 

3 MESECE *400 EUR *500 EUR 

6 MESECEV *760 EUR *940 EUR 

12 MESECEV *1.450 EUR *1.920 EUR 

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

 

NAROČILNICA 

Naročam oglaševanje na LED zaslonu: 

za obdobje ___________________ (1 mes, 3 mes, 6 mes, 12 mes),  

od __________ do ___________ 

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

Datum: ___________________         Podpis: ____________________ 

 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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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 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. 
 

 

 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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 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 
 
 
 

 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 
 

 

 

mailto:info@odv-logar.si
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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),  

• 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. 
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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. 

 
 

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=149
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=149
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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. 
 
 

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.  

 
 
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. 
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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. 
 
 

 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: 
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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: 

-  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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 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 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 (avgust 2019) 1.725,91 € 

Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.727,04 € 

Minimalna plača od 1.1.2019 886,63 € 

Število ur (oktober 2019) 184 

Pavšalni prispevek zdravstvenega zavarovanja od 1.1. – 31.12.2019 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 
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pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega določen znesek teh 
prejemkov, ki ga je določila uredba vlade, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (stroški v 
zvezi s službenim potovanjem-dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški, stroški 
prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu). 
Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in 
študentskega dela: 

 

Začasno in občasno delo 
upokojencev  Leto 

MIN bruto urna postavka v 
EUR 

MAX bruto 
dohodek v 
EUR 

2019 4,76 7.127,68 

Študenstko delo  Veljavnost od MIN bruto urna postavka v EUR 

1.4.2019 4,89 

 
 

 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 3.302,70 € 

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 € 
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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                518,11 € do 460 € 

za 20 let del. dobe         863,52 € do 689 € 

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

 
1.208,93 € 

do 919 € 

Odpravnina ob 
upokojitvi 
ZDR 132. čl. 

v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač v gospodarstvu 
RS oz. v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca za 
pretekle 3 mesece, če je to 
zanj ugodneje  
3.454,08 € 

do 4.063 € 
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Solidarnostna pomoč 
 
V primeru smrti 
delavca in težje 
invalidnosti ali daljše 
bolezni 
 
V primeru smrti ožjega 
družinskega člana 

v višini povprečne plače  na 
zaposlenega v RS za pretekle 
tri mesece 1.727,04 € 

V primeru smrti delavca ali 
njegovega družinskega člana 
do 3.443 € 

v višini polovice povprečne 
plače na zaposlenega v RS za 
pretekle tri mesece 863,52 € 

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

  

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji   

Nad 6 do 8 ur 6,20 € 7,45 € 

nad 8 do 12 ur 8,50 € 10,68 € 

nad 12 ur 17,00 € 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% 

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 

10.9. – 23.9.  
24.9.-7.10. 
8.-21.10. 
22.10. dalje 

0,23 €/km 
0,23 €/km 
0,23 €/km 
0,23 €/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 
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Dnevnice za službena potovanja v tujini  

NEM., AVS., ITA., FR., 
MADŽ, HR, BIH, SRBIJA 
Dnevnice za ostale 
države določa predpis 
Vlade (Ur.l. RS, št. 
16/2007)  

44 € 
 

32 € 

44 € 
 

32 € 

Nagrade: 
prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

za dijake 
90 € 

120 € 
150 € 
150 € 

 

 
 
 
172 € 
 
 
 
172 € 

 
prvi letnik 
drugi letnik 
tretji letnik 
četrti letnik 

za študente 
170 € 
170 € 
170 € 
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 
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 Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – 
oktober 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 – oktober 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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 Razno 
 

DEDEK MRAZ 
 

 

Dragi otroci, tudi letos vas bo obiskal dobri mož in vam 
prinesel darila ter vas razveselil z otroško predstavo 
»ČARODEJKA BINKA IN NJENA VELIKA ČARODEJSKA 

PREDSTAVA«. 

Dogodek bo 19. decembra 2019 ob 17. uri  

v sejni sobi na OOZ Kranj. 

 

Dragi starši, prijavite svoje otroke po telefonu na 04 28 18 310 ali 
e-pošti na naslov info@oozkranj.com. Ob prijavi vas prosimo, da 

poleg imena in priimka navedete tudi starost prijavljenega otroka. 

 

OTROCI / VNUKI ČLANOV OBRTNO-
ZBORNIČNEGA SISTEMA: 15 € 

OTROCI / VNUKI ZAPOSLENIH PRI ČLANIH: 20 €  

OTROCI / VNUKI NEČLANOV: 25 € 

 

 

 

 

 

mailto:info@oozkranj.com
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SKB OGLAS 

(poslala bom posebej) 


