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 Uvodnik 
 
OBIŠČITE OBRTNI SEJEM V KOMENDI 
 
Vabimo vas, da obiščete sejem Komenda in tudi naš razstavni prostor v Šotoru 8, kjer se 
bodo prijavljeni kranjski obrtniki predstavili skupaj z gorenjskimi. 

Vstopnine ni, tudi parkirate lahko brezplačno. Vidimo se torej od 4. do 6. oktobra 2019 
v Komendi! 
 
V petek 4. oktobra 2019 ob 13. uri smo vam pripravili kratek program s pogostitvijo.  
 
Lepo vabljeni. 
 

 

9/2019  
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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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G. FRANCU RAFAELU KALANU V SLOVO 

Sredi vročega avgusta je po dolgi bolezni odšel od nas Franc Rafael Kalan, mesarski 
mojster v pokoju iz Stražišča, dolgoletni član obrtne zbornice in društva obrtnikov. 

V času svoje aktivne poslovne poti je bil zelo dejaven v vodstvenih odborih, bil je član 
Upravnega odbora zbornice in dolgoletni predsednik sekcije mesarjev. Njegova beseda 
je bila odločna, po njegovi zaslugi si je stroka izborila boljše pogoje poslovanja. Bil je 
pošten in zavzet zagovornik obrtništva, tudi v UO zbornice je zagovarjal vrednote in 
poštenost ter se zavzemal za skupno dobro. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

OOZ Kranj, predsednik Ludvik Kavčič 
DO Kranj, predsednik Božo Markun 
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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 
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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. Pri tem je potrebno upoštevati 
dejstvo, da se za to potrebujejo soglasja različnih udeležencev. 

Dela potekajo intenzivno in vas prosimo za razumevanje, da pogajanja potrebujejo svoj 
čas. 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. 

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

Le-to 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. 
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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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 Novi gradbeni zakon (zadnji rok za vpis mojstrskega izpita) 
 

Novi zakon začnem veljati s 1. junijem 2020. Zadnji rok za vpis mojstrskega je 27. 
september 2019. 

Po novem zakonu mora vsako podjetje, ki prevzema posel kot izvajalec imeti 
zaposlenega za polni delovni čas vodjo del. Le-ta mora biti vpisan v evidenco vodji del. 
Za vpis v evidenco je pogoj mojstrski izpit, delovodski izpit ali strokovni izpit. Odvisno od 
stopnje izobrazbe oziroma vrste dejavnosti. Te zahteve veljajo za gradbince, tesarje, 
krovce, elektroinštalaterje in strojne inštalaterje. 

Zato vas pozivamo, da ne zamudite jesenskega roka za opravljanje mojstrskega izpita in 
vas vabimo, da se oglasite na kranjski zbornici za več informacij.  

 
 

 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. 
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 Zakaj je dobro poznati status manjšega delodajalca? 
 

Kdo je pravzaprav manjši delodajalec?  
 
Odgovor je načeloma zelo enostaven – manjši delodajalec je tisti, ki zaposluje 10 ali manj 
delavcev. Status manjšega delodajalca delodajalcu omogoča lažjo uveljavitev določenih 
postopkovnih in vsebinsko delovno-pravnih ugodnosti ter da se v največji možni meri 
izogne nepotrebnim zapletom pa tudi visokim globam, ki so marsikdaj zgolj posledica 
delodajalčeve nevednosti.  
 
Statusna organiziranost ni pomembna, ampak zgolj število zaposlenih, kar pomeni, da 
ima lahko tak status bodisi delodajalec, ki posluje kot s.p. ali d.o.o. ali morda celo kot 
delniška družba ali v katerikoli drugi pravni oseb, kot jih pozna Zakon o gospodarskih 
družbah. 
 
Dobro je vedeti, da akt o sistematizaciji delovnih mest za manjšega delodajalca ni 
obvezen. Seveda pa ni nič narobe, če tak akt sprejme, saj v precejšnji meri pomaga tudi 
pri izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja, ki jo mora imeti manjši delodajalec.  
 
Prav tako, se pri izposoji delavcev pri agencijah za posredovanje delovne sile za 
manjšega delodajalca ne uporablja nobenih omejitev. Pogodbe za določen čas so zanj 
manj omejene. 
 
 
Kako pa je z globami? 
 
V vseh treh členih ZDR-1, ki opredeljujejo delovnopravne kršitve delodajalcev, so 
predpisane globe za manjše delodajalce v primerjavi z ostalimi delodajalci občutno nižje. 
Vseeno pa je vsaka globa previsoka, še posebej, če je kršitev posledica delodajalčeve 
nevednosti.  
 
Kot pri marsikateri stvari v življenju, tudi v tem primeru velja, da je preventiva boljša 
od kurative. 
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 4. Export Talk in ogled Zotter Schokolade 
 

V okviru brezplačne točke HELP DESK projekta Connect SME Plus smo organizirali že več 
t.i. “izvoznih pogovorov”, tj. dogodkov namenjenih malim in srednjim podjetjem, ki bi 
želeli širiti svojo dejavnost čezmejno. Na izvoznih pogovorih lahko udeleženci slišijo 
zgodbe predstavnikov podjetji, ki jim je to že uspelo in jih povprašajo o izzivih, s katerimi 
se srečujejo. Tokratni, že četrti izvozni pogovor, bo potekal v organizaciji Slovenske 
gospodarske zveze, ki je partner projekta Connect SME Plus, in sicer 6. septembra 2019 
ob 10. uri v družinskem podjetju Zotter Schokolade v Avstriji. Udeleženci bodo lahko 
spoznali Zotterjevo internacionalizacijo iz prve roke in se hkrati podali po okušalni 
čokoladni turneji. 

Za več informacij nas lahko kontaktirate na elektronski naslov: connect@oozkranj.com 
ali tel. št.: 04 28 18 314 

 

 

Sekcije 
 

FRIZERSKA SEKCIJA 
Predsednik: Darinka Cekič Ovijač 
 
Sestanek frizerske sekcije bo 9. septembra 2019 ob 8.uri, v učilnici na OOZ Kranj (Cesta 
Staneta Žagarja 37, 2. nadstropje, desno). 
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TEKSTILNA SEKCIJA 
Predsednik: Mladen Golub 
 
V imenu sekcije tekstilcev pri OZS vas vabimo  na dvodnevno strokovno ekskurzijo – 
ogled sejma  »The One Milano - MIFUR MIPAP, Top End Prêt-à-Porter Show« , ki 
poteka v času od 20. do 23. septembra 2019. To Je industrijski sejem mode in oblačil, 
usnja, usnjenih predmetov in čevljev. 

 

ODHOD: 21.9. 2019 
ČAS POTOVANJA: 2 DNI / 1 NOČ  
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 30 
 

1. DAN: LJUBLJANA – MILANO 
Odhod avtobusa ob 3:30 uri iz dogovorjenega mesta v Ljubljani. Vožnja z nekaj 
vmesnimi postanki mimo Benetk do Milana. Milano je drugo največje mesto v Italiji 
in  prestolnica visoke italijanske kulture in mode, s posebnim življenjskim utripom in 
slogom, kjer si bogata preteklost in vznemirljiva sedanjost podajata roki. Predviden 
prihod v Milano ob 10. uri in obisk sejma do zaprtja. Okoli 18. ure bo sledila vožnja 
do hotela v okolici ter nastanitev, večerja in nočitev. 
 
2. DAN: MILANO-LJUBLJANA 
Po zajtrku se bomo odpeljali do centra mesta in oglede začeli na trgu Piazza Duomo, 
kjer si bomo ogledali veličastno katedralo Duomo. Katedrala je največja gotska 
mojstrovina v Italiji in tretja največja cerkev v Evropi; gradili so jo kar pol tisočletja. 
Sprehodili se bomo pod arkadami galerije Vittorio Emanuele, kjer se vrstijo najlepše 
modne trgovine in prave italijanske kavarne. Izložbe trgovin in butikov, polne svetovno 
znanih blagovnih znamk, so prava paša za oči. Sprehod po mestu bomo zaključili pri 
sloviti milanski operni hiši Teatro alla Scala. Sledilo bo nekaj prostega časa za 
samostojne oglede in nakupe. Po ogledih se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor 
bomo prispeli v nočnih urah. 
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 ŠT. PLAČANIH OSEB 

45 40 35 30 

CENA NA OSEBO V EUR 125 131 139 149 

 
CENA na osebo VKLJUČUJE: prevoz s turističnim avtobusom po programu, cestnine 
in parkirnine namestitev v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, 1 x polpenzion, zunanje 
oglede po programu in slovensko vodenje, organizacijo potovanja ter DDV. 

MOŽNA DOPLAČILA: enoposteljna soba 30 EUR. 

Vstopnice so brezplačne, vendar je potrebno predhodno urediti rezervacijo. 

Za več informacij se obrnite na Adrijano Poljanšek, sekretarko sekcije: 

E: adrijana.poljansek@ozs.si 
T: 01/58 30 826  
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 STROKOVNO SREČANJE TEKSTILCEV IN PREDELOVALCEV KOŽ 

 

Vabimo vas, da sodelujete na STROKOVNEM SREČANJU TEKSTILCEV IN 
PREDELOVALCEV KOŽ pri OZS, ki bo 11. in 12.  oktobra 2019 v Hotelu 
ADRIA Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran. 

 

Gre za najpomembnejši dogodek za TEKSTILCE v Sloveniji, ki druži strokovnjake s 
področja tekstila in ga organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 

Veliko bo priložnosti za druženje ter izmenjavo mnenj in izkušenj, kar je ne nazadnje 
priložnost, da spoznate vaše potencialne stranke. 

 

Na srečanju bodo predstavljene aktualne teme: 

- predstavitev Spodbud malih vrednosti v obliki vavčerjev SPS,  
- izzivi pri prenosu podjetja – Družinsko podjetništvo,  
- praktično usposabljanje študentov tekstila, 
- blagovne znamke. 
 
Za več informacij se obrnite na Adrijano Poljanšek, sekretarko sekcije: 

E: adrijana.poljansek@ozs.si 
T: 01/58 30 826  
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  KONGRES GRAFIČARJEV PRI OZS 
 

Vabimo vas na kongres grafičarjev, ki bo 20. in 21. septembra 2019 v hotelu Mercure 
Maribor City Center 4*. 

Gre za najpomembnejši dogodek za grafičarje v Sloveniji, kjer bodo predstavljene:  

- obveznosti s področja varnosti pri delu za delodajalce in samozaposlene osebe 
usposabljanja, zdravstveni pregledi, ocena tveganja, pregled delovne opreme, 
evidence…, 

- obveznosti s področja požarne varnosti (požarni red, načrt, gasilniki, pregledi požarne 
zaščite…), 

- obveznosti s področja varstva okolja (ravnanje z nastalimi odpadki…), 

- obveznosti, ki so nastale zaradi sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo, uporaba embalaže in obveznosti glede vodenja evidenc in morebitnega 
poročanja na Agencijo RS za okolje, 

- vprašanja in odgovori. 

Sledila bo zelo aktualna tema predstavitev Spodbud malih vrednosti v obliki vavčerjev 
SPS ter ostalih aktualnih tem.  

Če želite prenočiti v istem hotelu, si hitro rezervirajte prenočišče direktno na recepciji 
hotela: mercure@termemb.si ali uros.lovrencic@termemb.si s pripisom, da gre za 
udeleženca seminarja, ker je cena ugodnejša ali po tel. 02 23 44 400, 02 23 44 380. 
Možnost prenočitve je tudi v cenejšem hotelu Ibis styles – 02 25 06 700. Prav tako 
omenite udeležbo na seminarju.  

Več informacij: Adrijana Poljanšek, 01 58 30 826. 
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Gradbena sekcija, elektro sekcija, sekcija inštalaterjev-energetikov in TIKK:                                                            

Ne spreglejte 7 strani, saj je uveljavitev gradbenega zakona pred vrati. Če ne 
izpolnjujete pogojev, je sedaj zadnji čas, da se prijavite na mojstrski izpit – 27. 
september 2019.  

Več informaciji dobite na zbornici na tel. št. 04 28 18 310 ali se oglasite pri nas.  

 Sejmi 
 

 
CELJE 

 
10. – 15. september 2019 
MOS – mednarodni sejem obrti in podjetnosti 
 

 
KOMENDA 

 
4.-6. oktober 2019 
Kmetijsko obrtni-prodajni sejem Komenda 

 
KOPER 

 
18. – 20. oktober 2019 
PRIMORSKI SEJEM – mednarodni obrtno-podjetniški sejem 
 

 
LJUBLJANA 

 
1. – 3. oktober 2019 
VODAQUA – mednarodni sejem za vodo, vodovod in komunalo ter 
ravnanje z odpadki 
 
23. – 26. oktober 2019 
NARAVA IN ZDRAVJE – sejem ponudbe 
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CELOVEC 

 
11. – 15. septembra 2019 
Jesenski sejem – mednarodni sejem za gradnjo, stanovanje, opremo 
hiše, modo, kulinariko in kmetijstvo 
 

 
GRADEC 

 
3. – 7. oktober 2019 
Mednarodni jesenski sejem 
 

 
SPLIT 

 
23. – 26. oktober 2019 
SASO – mednarodni sejem gradbeništva, lesne in kovinske industrije, 
orodja in opreme, obrtništva, drobnega gospodarstva ter elektronike, 
energetike in telekomunikacij 
 

 
ZAGREB 

 
10. – 13. oktober 2019 
AMBIENTA – mednarodni sejem pohištva, notranje ureditve in 
spremljajoče industrije 
 
17. – 20. oktober 2019 
Sejem hrane in zdravega življenja 
 

 
BEOGRAD  

 
25. – 28. september 2019 
GRAFIMA – mednarodni sejem grafike  
BIRO EXPO – sejem pisarniške opreme 
 
12. – 13. oktober 2019 
DODIR PARIZA – mednarodni sejem in kongres kozmetike, solarijev, 
wellness-a, SPA in nege las 
 

 
BOLOGNA 

 
23. – 27. september 2019 
CERSAIE – mednarodni sejem keramike in kopalniške opreme 
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BOLZANO 

 
14. – 17. oktober 2019 
HOTEL – mednarodni sejem za hotelirstvo in gostinstvo 
 

 
MILANO 

 
15. – 18. september 2019 
MICAM – mednarodni sejem čevljev 
MIPEL – mednarodni sejem usnjenih izdelkov 
 
20. – 23. september 2019 
THE ONE MILANO – mednarodni sejem ženske mode  
 
1. – 4. oktober 2019 
VITRUM – mednarodni sejem steklarske industrije 
 
2. – 4. oktober 2019 
LINEAPELLE – mednarodni sejem usnja 
 

 
PADOVA 

 
26. – 28. september 2019 
FLORTART/MIFLOR – mednarodni sejem vzgoje cvetja in vrtnarstva 

 
DÜSSELDORF 

 
16. – 23. oktober 2019 
K – svetovni sejem gume in plastike 

 
STUTTGART  

 
7. – 10. oktober 2019 
MOTEK – mednarodni sejem avtomatizacije proizvodnje in montaže 

 
FRANKFURT 

 
12. – 22. september 2019 
IAA – svetovni avtomobilski salon 
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HANNOVER 

 
16. – 21. september 2019 
EMO – mednarodni sejem za obdelavo pločevine 

 
VERONA 

 
25. – 28. september 2019 
MARMOMAC – mednarodni sejem marmorja, naravnega kamnja in 
tehnologija za obdelavo 
 

 

 Brezplačne vstopnice za prvi dan MOS za člane OOZ Kranj 
 

V tajništvu na zbornico so vam na voljo brezplačne vstopnice za člane obrtno-
zborničnega sistema, za ogled prvega dne Mednarodnega obrtno podjetniškega sejma 
v Celju (torek, 10. 9. 2019). 

 

 

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 
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za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti 
MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, 
zlasti v zvezi z internacionalizacijo«. 
 
Roki za oddajo vlog so: 
 

LETO 2020 LETO 2021 LETO 2022 
   
6. januar 2020 5. januar 2021 5. januar 2022 
15. maj 2020 14. maj 2021 16. maj 2022 
4. september 2020 3. september 2021  

 
Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si. 
SPIRIT Slovenija bo v letu 2019 organizirala skupinske predstavitve na 12 sejmih v 
tujini. Za vas je do konca leta 2019 zanimiv: 
 
 
ANUGA    sejem prehrambne industrije 
5.-9. oktober 2019  Amsterdam, Nizozemska  

Možnost uporabe vavčerja in s tem povrnitve 60% stroškov. 
 
 

 Vabilo podjetjem za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih 
v tujini – leto 2020  

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega 
gospodarstva na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega 
prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis 
razstavljavcev v sejemski katalog. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično 
poenotena, njeno postavietv pa izvede skupen izvajalec. Stroške elementov sejemske 
konstrukcije, postavitev razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške 
sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. 

Vabijo vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna 
gospodarska združenja, da jim posredujete svoj interes oz. interes vaših članov za 
skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2020. 
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Predlagatelj odgovarja za točnost navedenih podatkov! V primeru posredovanja 
nepopolnih ali napačni podatkov si Programski odbor za sestavo predstavitve 
slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini pridržuje pravico, da predlog izloči iz 
nadaljnje obravnave. 

INFORMACIJE O SEJMIH  

Pri iskanju informacij o sejmih so na voljo baze sejmov, kot sta Auma in ExpoDataBase. 
Več o tem si lahko preberete na povezavi https://www.izvoznookno.si/pomoc-
izvoznikom/sejmi/izbira-mednarodnega-sejma/ 

KJE LAHKO NAJDETE OBRAZEC ZA POSREDOVANJE INTERESA? 

Elektronski obrazec za posredovanja interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih 
sejmih v tujini v letu 2020 je dostopen na https://www.izvoznookno.si/interes-
mednarodni-sejmi/.  

Rok za posredovanje e-obrazca je petek, 20. september 2019. Vabila in prijavna gradiva 
za udeležbo na posameznem sejmu bodo objavljena na www.spiritslovenia.si oz. 
www.izvoznookno.si.  

 

 Seminarji, predavanja, delavnice 
 

 MOJE PODJETJE NA FACEBOOK-u 
 

26. septembra 2019 ob 9. uri je za vas na voljo seminar na temo uporabe in upravljanje 
Facebook-a, kot socialnega omrežja za namen trženja vašega podjetja. Seminar  vam bo 
razkril pomembne informacije in navodila KDAJ, KAJ in KAKO objavljati na Facebook-u. 
Spoznali boste psihologijo uporabnika in delovanje socialnega omrežja.  
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Facebook je brezplačen način promocije vašega podjetja. Sledilci naj postanjo vaše 
stranke. Dobili boste odgovore na vprašanja KDAJ, KAKO in KOLIKO objavljati na FB. 
Prejeli boste ideje za 365 dni objav (in 13 konkretnih načinov, kako objavljati za boljše 
rezultate).  

CENA SEMINARJA je 40 € + DDV  na udeleženca za ČLANE, drugi udeleženec iz istega 
podjetja ima 50% popust. Za OSTALE je cena 70 € + DDV na vsakega posameznega 
udeleženca. 

Prijavite se do 20. septembra 2019 na e-naslov info@oozkranj.com. V dopisu navedeti, 
da se prijavljate na seminar “Moje podjetje na Facebook-u” in sledeče podatke: ime in 
priimek, naziv podjetja, davčna številka, naslov, telefon in e-mail.  

Z vašimi podatki bomo ravnali v skladu z uredbo GDPR. Seminar bo vodila Mojca 
Babuder, strokovnjakinja na področju digitalnega marketinga iz podjetja Ad4u.  

 

 

 

 DELAVNICA – KONKRETNO NAD FACEBOOK 
 

18. oktobra 2019 ob 9. uri bomo nadaljevali z delavnico »KONKRETNO NAD 
FACEBOOK«, ki bo namenjena konkretnemu delu na vaši Facebook strani. Je 
individualno naravnana in nudi le praktično znanje. V skupini je lahko največ le 5 
udeležencev. 
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Za najboljši uspeh na delavnici je priporočjiva prehodna udeležba na seminarju, ni pa 
obvezno. Za udeležbo na delavnici potrebujete: 

- prenosni računalnik, 
- geslo za dostop oz. skrbništvo strani, 
- že ustvarjeno Facebook stran (če ne znate sami postaviti strani, vam jo takoj po 

prijavi na delavnico lahko pomaga ustvariti vodja delavnice – Mojca Babuder). 
 

Na delavnici bo za vas na voljo tudi brezplačno gradivo, skupina za podporo in pomoč na 
področju oglaševanja, individualno svetovanje po delavnici, druženje, mreženje in 
izmenjava mnenj ter izkušenj. 

CENA SEMINARJA je 100 € + DDV za ČLANE in 150 € + DDV za OSTALE. Prijave zbiramo 
do 16. oktobra 2019 na e- naslov info@oozkranj.com.  

 

 SPLOŠNA PRIJAVNICA ZA SEMINARJE, DELAVNICE IN TEČAJE 
 

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

NAZIV PODJETJA GSM 

Ime in priimek udeleženca 
 

E-naslov 

Sedež Davčna številka 

Podpis 

ČLAN OOZ:      DA       NE 
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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 
- iberdeck 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 Kranj 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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 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. 

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: ____________________ 

 
 Posebna promocijska ponudba za oglaševanja na LED zaslonu 

 

Že dobro leto imamo zbornici LED zaslon, na katerem oglašujejo že številni obrtniki in 
podjetniki. Imamo dobro novico, saj bomo LED zaslon zamenjali za boljšega in ga 
prestavili ob stavbo Podjetniškega centra, bližje križišču. Vidnost oglasov bo tako bolj 
učinkovita, saj bodo oglasi vidni z večih strani ob Cesti Staneta Žagarja v Kranju. Ta cesta 
je ena izmed bolj prometno prevoznih, z visoko frekvenco osebnih vozil in avtobusov.  

Vabimo vas, da se odločite za oglaševanje pri nas, saj od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 velja 
posebna -20% promocijska ponudbo na naročila. 

Za več informacij nas lahko pokličete na tel. št. 04 28 18 314 ali pišete na e-naslov: 
info@oozkranj.com ali anze.hvasti@ozs.si.  
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 Storitve 
 

 

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

požarna zaščita, akreditacija za tlačno opremo…). 
 

Zainteresirane vabimo, da nas pokličete in se dogovorite za termin v mesecu oktobru 
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. 
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 POMOČ PRI PRIDOBIVANJU  SREDSTEV PREKO RAZPISOV 
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj 
vam preko strokovnega sodelavca za projekte 
po ugodnih pogojih pomaga pri kandidiranju na 
razpisih.  
 
Vsak ponedeljek je v prostorih OOZ Kranj med 
10. in 12. uro na voljo brezplačno svetovanje v 
zvezi z vašo dejavnostjo/projektom.  

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

 ODVETNIŠKO SVETOVANJE   
 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj vse svoje 
člane obvešča, da jim omogoča brezplačen prvi posvet pri 
odvetniku. Pravno svetovanje bo vsako sredo od 11.00 
do 13.00 ure na sedežu OOZ Kranj na naslovu Cesta 
Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj. Svetovanje bo opravljal 
odvetnik Ksaver Logar. 
 
Svetovanje bo iz področja: 
  
delovnega prava ● insolventnega prava ● gospodarskega prava ● civilnega prava ● 
stvarnega prava ● izvršilnega prava ● zavarovalnega in odškodninskega prava ● 
nepremičninskega prava ● upravnega prava. 
 
Nujno predhodno naročanje po telefonu 04/281-83-10. 
 
Kontakt odvetnika Ksaverja Logarja: 
T: +386 (0)1 831 09 60 
F: +386 (0)1 831 09 65  
E: info@odv-logar.si 
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 Krediti, subvencije, razpisi,… 
 

 Razpis: »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne 
sile JP ASI 2019« 

 

Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito 
upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP 
ASI 2019) je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h 
krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Cilji so: 

- podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših 
zaposlenih, 

- krepitev kompetenc starejših zaposlenih, 
- večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti. 

UPRAVIČENCI 

Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi 
samozaposlenim. Ciljna skupina so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti 
starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave 
JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let in več. 

UPRAVIČENI STROŠKI 

Sklop A: Upravičen strošek v okviru sklopa “A” je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev 
za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto “A” v višini 500,00 
EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – 
svetovalni dan zunanjih svetovalcev. 

Sklop B: Upravičeni stroški v okviru sklopa “B” so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki 
se uveljavlja kot standardni strošek ne enoto “B” v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, 
skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo 
in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, 
lokalnega vira ali vira EU. 
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V okviru sklopa “B” se krijejo stroški za aktivnosti: 

- aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene, 
- aktivnost B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter 

pridobivanje kompetenc starješih zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, 
splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja). 

ROK ZA ODDAJO VLOG: 

Ponudbo lahko podjetja vložite od 26. 8. 2019 do 30. 10. 2019. Več informacij dobiti na 
spletni strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.   

 

 Javni razpis: E-POSLOVANJE 2019-2022 
 
Rok za oddajo: 1.10. 2019, 1. 10. 2020, 1. 10. 2021 
Upravičeni stroški: do 70 % oz. najmanj 5.000 EUR oz. največ 30.000 EUR 
 

CILJ IN PREDMET RAZPISA: 

Cilj javnega razpisa, katerega je dne 10. 8. 2019 razpisala Javna agencija Spirit, je 
izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na 
tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega 
poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje: 

• elektronsko izmenjavo med partnerji, 
• digitalizacijo nastopov na sejmih, 
• spletne strani za tuje trge, 
• spletne trgovine, 
• produktno-prodajne videe, 
• krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost). 
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UPRAVIČENCI: 

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

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

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

• podjetje je ustanovljeno vsaj 2 leti pred oddajo vloge na razpis, 
• prijavitelj lahko na razpis kandidira samo z eno vlogo (v kolikor podjetje kandidira 

na ta razpis, ne sme hkrati biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem na ta razpis), 
• prijavitelj ne sme biti povezano podjetje z izbranim zunanjim izvajalcem. 
 

Podjetja, ki so v letu 2018 že prejela sofinanciranje za nadgradnjo ali vzpostavitev 
elektronskega poslovanja, se na razpis ne morejo ponovno prijaviti. 

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

• ribištva in akvakulture, 
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov (podrobneje v razpisu). 

 
UPRAVIČENI STROŠKI: 

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

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

DDV ni upravičen strošek.  

Obdobje upravičenih stroškov: od datuma oddaje vloge do 31. 8. naslednje leto. 
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 CENEJŠI KREDITI ZA ČLANE ZBORNICE - 10.000 
SUBVENCIONIRANA OBRESTNA MERA - brez prenosa TRR-ja 

 
OOZ je sklenila pogodbo o subvenciji obrestne mere za kratkoročne kredite za 
obrtnike in podjetnike - člane OOZ Kranj. Na podlagi sredstev, ki jih OOZ Kranj 
prispeva za znižanje obrestne mere, so oblikovani cenejši krediti, in sicer gre za 
kratkoročne kredite – 10.000€ za člane zbornice. Ročnost je 1 leto, obrestna mera 
pa je EURIBOR + 2,5%. Pogoj je, da kreditojemalec ne prekine članstva OOZ Kranj 
vsaj 2 leti. Prenos TRR-ja ni pogoj za pridobitev kredita. 
 
Zainteresirani pokličite na 04 2818 310 ali se oglasite na zbornic. 
 
 
 

 KREDITI, SUBVENCIJE, 
NEPOVRATNA SREDSTVA 

 
 EKO SKLAD 

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

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

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

 
 
 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. 
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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. 
 
 
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. 
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 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 

• mesar • slikoplesakr - 
črkoslikar 

• inštalater strojnih 
inštalacij 

• tapetnik • pečar – polagale 
keramičnih podov 

• oblikovalec kovin • mizar • gozdar 
• elektrikar • zidar • dimnikar 
• avtokaroserist • tesar • steklar 

 
 
 
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. 
 
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. 
 
Več informacij: mag. Sabina Mrlak, 01/43 41 588 ali 01/43 45 888. 
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 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in 
obnovljive vire energije 

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

UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni strošek je nova naložba v izvedbo enega ali več ukrepov, ki se bodo 
začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude: 
A- toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali 
sten proti terenu; 
B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad 
zunanjim zrakom; 
C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi 
ravnih ali poševnih streh; 
D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni; 
E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe; 
F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; 
G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na 
sistem daljinskega ogrevanja; 
H- vgradnja sprejemnikov sončne energije; 
I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v 
stavbah;  
J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave; 
K- optimizacija sistema ogrevanja; 
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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. 
 
 
 
 

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 
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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. 
 
 

 

71. RAZPIS STANOVANJSKIH  POSOJIL 
od 2. do 16. septembra 2019 

 
 
Razpisana vrednost stanovanjskih posojil je 80.000,00 EUR. 

1. NAMEN KREDITIRANJA 

Stanovanjska posojila se dajejo za nakup, gradnjo ali adaptacijo stanovanj in 
stanovanjskih hiš.   

2. UPRAVIČENCI ZA POSOJILO 

Pravico do reševanja stanovanjskih vprašanj iz sredstev Stanovanjske ustanove imajo 
delavci, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki imajo sedež obratovalnice na območju OOZ 
Kranj in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 da so zaposleni za nedoločen čas, 
 da so sami, njihovi zakonci oz. izven zakonski partnerji ali njihovi starši lastniki ali 
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solastniki nepremičnine, za katero prosijo za posojilo za adaptacijo ali gradnjo, v 
primeru nakupa nepremičnine pa lastniki oz. solastniki ne morejo biti starši, 

 da se nepremičnina, za katero prosijo za posojilo, nahaja na območju RS. 
V primeru več prijav na razpis imajo prednost pri pridobitvi posojila delavci, zaposleni 
pri delodajalcih, ki so do 6.5.2009 plačevali stanovanjski prispevek (po Kolektivni 
pogodbi med delavci in zasebnimi delodajalci). 

Pravico  do  reševanja  stanovanjskih vprašanj imajo delodajalci, ki imajo sedež 
obratovalnice na območju OOZ Kranj in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 imajo zaposlenega najmanj enega delavca za nedoločen čas,  
 da so sami, njihovi zakonci oz. izven zakonski partnerji ali njihovi starši lastniki ali 

solastniki nepremičnine, za katero prosijo za posojilo za adaptacijo ali gradnjo, v 
primeru nakupa nepremičnine pa lastniki oz. solastniki ne morejo biti starši, 

 da se nepremičnina, za katero prosijo za posojilo, nahaja na območju RS. 
V primeru več prijav na razpis imajo prednost pri pridobitvi posojila delodajalci, ki so do 
6.5.2009 plačevali stanovanjski prispevek (po Kolektivni pogodbi med delavci in 
zasebnimi delodajalci) ter člani OOZ Kranj. 

3. DOKUMENTACIJA 

Prosilec je dolžan Stanovanjski ustanovi predložiti ustrezne ter verodostojne 
dokumente, ki jih ustanova od njega zahteva in pri vsakem posojilu določi, katere od 
spodaj navedenih dokumentov je dolžan predložiti: 

 osebni dokument 
 davčno številko 
 vlogo za odobritev posojila 
 kopije zadnjih treh plačilnih list 
 potrdilo delodajalca o plači in delovni dobi prosilca, poroka in plačnika 
 odstopno izjavo z upravno-izplačilno prepovedjo, potrjeno s strani delodajalca 
 potrdilo matične banke o prilivih posojilojemalca za zadnje 3-9 mesece 
 zadnja tri obvestila ZPIZ-a (upokojenci)  
 kopije drugih posojilnih pogodb  
 druge dokumente po potrebi 
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V primeru, da bo posojilo zavarovano preko zavarovalnice tudi: 

 vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja stanovanjskega posojila 
 

V primeru, da prosilec prosi za posojilo za gradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo predloži 
še dodatno dokumentacijo: 

 račune oziroma predračune trgovine z gradbenim materialom ali pogodbo z 
izvajalcem gradbenih del 

 zemljiškoknjižni izpisek (star največ 30 dni) ali v primeru, da objekt še ni vpisan v 
zemljiški knjigi, originalno kupoprodajno pogodbo (overjeno pri notarju) 

 veljavno gradbeno dovoljenje 
 v primeru adaptacije ustrezno lokacijsko informacijo (staro največ 30 dni) ali 

gradbeno dovoljenje (če se bo z adaptacijo spreminja objekt). 
 

V primeru, da prosilec prosi za posojilo za nakup ali odkup solastniškega deleža predloži 
še dodatno dokumentacijo: 

 kupoprodajno pogodbo (overjeno pri notarju)  
 drugo ustrezno listino 
 

Delodajalci predložijo še: 

 potrdilo o zaposlitvi delavcev za nedoločen čas (pogodba o zaposlitvi in kopija 
delovne knjižice) 

 potrdilo o  plačanem stanovanjskem prispevku  
 potrdilo o bruto zavarovalni osnovi 
 davčni obračun 
 zadnjo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida 
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4. VIŠINA POSOJILA 

Prosilcu se dodeli posojilo v višini po sklepu Upravnega odbora, vendar največ do 100% 
njegove kreditne sposobnosti.  

Okvirni maksimalni znesek posojila pri zavarovanju s hipoteko je 42.000 EUR oziroma 
praviloma največ do 60% vrednosti zastavljene nepremičnine.  

Pri Zavarovalnici je praviloma možno zavarovati le posojila do 5.000,00 EUR z dobo 
odplačila do 10 let oziroma po izrecnem soglasju zavarovalnice tudi posojila z daljšo 
odplačilno dobo. 

Pri izračunu pripadajoče višine posojila se lahko upošteva tudi kreditna sposobnost 
poroka in plačnika.  

5. VIŠINA ANUITETE 

Pri zavarovanju posojila s hipoteko višina anuitete praviloma ne sme presegati 50% 
neto mesečnih dohodkov. Pri zavarovanju posojila preko zavarovalnice višina anuitete 
ne sme preseči 1/3 neto mesečnih dohodkov prosilca. 

6. DOBA ODPLAČEVANJA 

Doba odplačevanja je največ 25 let, če je posojilo zavarovano z zastavo nepremičnine, 
oziroma 30 let za mlade družine. 

Maksimalna doba odplačevanja z zavarovanjem preko zavarovalnice je 10 let oziroma 
po izrecnem soglasju zavarovalnice tudi daljša doba. 

Prva anuiteta zapade v plačilo tretji mesec po sklenitvi posojilne pogodbe. 

7. VRSTE ZAVAROVANJ 

Posojilo se zavaruje z eno ali več oblikami zavarovanj: 

- zavarovanje pri zavarovalnici  
- zavarovanje z zastavo ustrezne nepremičnine 
- z enim ali več poroki in plačniki (poleg enega od zgornjih načinov zavarovanj). 
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Stanovanjska ustanova lahko pred izplačilom posojila zahteva zavarovanje za primer 
požara, izliva vode, ujme in strele. 

8. PORABA POSOJILA 

Posojilo je mogoče črpati po podpisu posojilne pogodbe in ureditvi dogovorjenega 
zavarovanja posojila in zavarovanja nepremičnine ter plačilu stroškov. 

Posojilo se pri gradnji ali adaptaciji koristi tako, da posojilojemalec dostavi predračune 
ali račune za določena dela, ki jih poravna Ustanova. Zneski plačanih predračunov ali 
računov se odštevajo od višine odobrenega posojila. 

Pri adaptaciji ali gradnji se v primeru zavarovanja posojila z zastavo nepremičnine 
prosilcu lahko posojilo izplača v gotovini do višine 50% posojila oz. po predhodnem 
sklepu uprave tudi več.  

Pri nakupu se posojilo koristi tako, da Ustanova plača kupnino neposredno prodajalcu 
na osnovi predpogodbe ali pogodbe. 

9. STROŠKI 

Ustanova zaračunava strošek odobritve posojila v višini 80,00 EUR in strošek vodenja 
posojila v višini 1,00 EUR/mesec, za kar se posojilojemalcu izstavi račun enkrat letno, 
konec leta, skupaj za 12 preteklih mesecev v tekočem letu. Posojilojemalec krije 
stroške zavarovanja, in sicer: 

- pri zavarovanju prek zavarovalnice se obračunava zavarovalna premija v skladu 
z veljavnimi premijami, 

- pri zavarovanju z zastavo nepremičnine stroške odvetniških in notarskih 
storitev ter vpisov v zemljiško knjigo. 

 
10. OBRESTNA MERA 

Posojila po tem razpisu se obrestujejo po 2,7 % obrestni meri. 

V primeru, da se letna stopnja rasti cen (povprečna 12 mesečna rast cen), ki jo objavlja 
Statistični Urad RS enkrat letno, v februarju za preteklo leto, zviša za toliko, da je med 
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njeno višino in višino fiksne obrestne mere v posojilni pogodbi manj kot 1,5 % razlike, se 
lahko zviša pogodbena fiksna obrestna mera, in sicer največ do take višine, da bo razlika 
med pogodbeno fiksno obrestno mero in objavljeno letno stopnjo rasti cen, najmanj 
1,5%. 

11. IZRAČUN ANUITETE 

Anuiteta posojil 71. razpisa se izračuna na osnovi 2,7 % obrestne mere. 

12. POSTOPEK DODELITVE POSOJIL 

Po preteku razpisnega roka bo Upravni odbor obravnaval upravičenost ali 
neupravičenost prosilca do posojila glede na izpolnjevanje pogojev. V primeru, ko na 
podlagi predložene dokumentacije ni mogoče odločiti o upravičenosti do posojila, ali pa 
je interes za posojila večji od razpisanih sredstev, se s prosilci izpolni še vprašalnik za 
izdelavo prednostnega reda, v izjemnih primerih pa si člani Uprave lahko tudi ogledajo 
stanovanjske razmere prosilcev.  

13. PRAVNA PODLAGA 

Posojila se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o pogojih in merilih za reševanje 
stanovanjskih vprašanj delavcev v obrti in samostojnih podjetnikov na območju OOZ 
Kranj. 

14. TRAJANJE RAZPISA 

Razpis traja od 2. do 16. septembra 2019.  

V tem času morajo prosilci oddati vlogo za posojilo in obrazce, ki jih dobijo v času uradnih 
ur v prostorih Stanovanjske ustanove na naslovu: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj; 
uradne ure: ponedeljek od 9.00 do 15. ure, sreda od 9.00 do 16.00 ure in petek od 8.00 
do 13. ure. Informacije dobite osebno ali po telefonu v času uradnih ur na tel. 04 /234 
04 18 ali na mob. št. 051/ 339 804. 

 

V Kranju, 30.6.2019                  Predsednik: 
         Janez Kadivec l.r 
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 Razpis SID banke – ugodne kreditiranje 
 

KAPITALSKO UTRJEVANJE MSP 6 IN MSP 7 

Kredit se lahko nameni za: 

MSP 6 

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

Naložba se ne sme pričeti pred oddajo vloge za financiranje. 

MSP 7 

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

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

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

Lastna udeležba pri MSP 6 je najmanj 15% priznanih izdatkov. 
 
Ročnost kredita in moratorij: 

• najvišja: 12 let 
• najnižja: 6 let 

Moratorij na odplačilo glavnice je ½ ročnosti kredita (od 3 do 6 let) 

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

MSP 8 

Kredit se lahko nameni za: 

• nabavno vrednost opredmetenega in neopredmetenega sredstva 
• stroške materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga 
• celotne stroške dela 

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

Znesek kredita:  

• najvišji: 5.000.000 € 
• najnižji: 100.000 € 

Ročnost kredita in moratorij: 

• najvišja: 10 let 
• najnižja: 3 leta 

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

Lastna udeležba: najmanj 15% celotnih stroškov posla. 

Zavarovanje: vrednost zavarovanj vpliva na višino obrestne mere, ni pa omejujoča za 
pridobitev posojila. 

Sprejemljive oblike zavarovanj: sprejemljive so vse vrste zavarovanja. 

Rok za oddajo vloge: do porabe sredstev. 

Več informacij o razpisih dobite na OOZ Kranj, telefonska številka: 04 28 18 310. 
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P1 plus 2019 
 

Razpisnik:  Slovenski podjetniški sklad 
Datum objave:  15.3.2019 
Rok za oddajo: 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019 
Višina sofinanciranje:  do 80% garancije 

 
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. 
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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 (junij 2019) 1.717,78 € 
Povprečna plača RS za obdobje (zadnjih treh mesecev) 1.725,53 € 
Minimalna plača od 1.1.2019 886,63 € 
Število ur (avgust 2019) 176 
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 
pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega določen znesek teh 
prejemkov, ki ga je določila uredba vlade, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (stroški v 
zvezi s službenim potovanjem-dnevnice, prenočevanje, prevoz, ostali stroški, stroški 
prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na terenu). 
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Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in 
študentskega dela  

    
    

Začasno in občasno delo upokojencev  
Leto 

MIN 
bruto 
urna 
postavka 
v EUR 

MAX 
bruto 
dohodek 
v EUR 

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                517,66 € do 460 € 
za 20 let del. dobe         862,77 € do 689 € 
za 30 let del. dobe in 
za 40 let del. dobe 

 
1.207,87 € 

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  
3.451,06€ 

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 1.725,33€ 

V primeru smrti delavca ali 
njegovega družinskega člana 
do 3.443 € 

v višini polovice povprečne 
plače na zaposlenega v RS za 
pretekle tri mesece 862,77 € 

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 

16.7 – 29.7 
30.7 – 12.8 
13.8 – 26.8 
27.8 dalje 

0,24 €/km 
0,24 €/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) – 
avgust 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 – avgust 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 
 
 

 Moto GP – Gran Prix Misano – Rimini 14. 9. – 15. 9. 2019 
 

Kdo bo zmagal na dirki v Italiji v Misanu na Marco Simoncelli avtodromu? Valentino 
Rossi je doma v bljižini, bo to zopet zanj izziv in zmaga? 

1.dan: Odhod avtobusa iz Ljubljane – Dolgi most, ob 4. uri, naprej po avtocesti do 
mejnega prehoda Fernetiči (postanek na zadnji črpalki pred mejo ob cca 5.10 uri) v Italijo. 
Vožnja po avtocesti mimo Benetk, Bologne, Imole do Rimija. Nato pa vožnja do San 
Marina, miniaturne državice v bližini in do Tavullie. Peš si bomo ogledali SAN MARINO in 
potem bomo z avtobusom obiskali še TAVULLIO, kjer je doma Valentino Rossi. Okrepčali 
se bomo lahko v njegovi restavraciji in kupili kakšen spominček. Pozno popoldan vrnitev 
v hotel in prosto. Nočitev. 

2.dan: Po zajtrku ob uri 7.30 uri se bomo odpravili do dirkališča Santa Monica Marc 
Simoncelli na dirko. Popoldan odhod najkasneje ob 16. uri proti domu s pridihom v 
poznih večernih urah.  

CENA: 189,00 EUR ob prijavi najmanj 45 oseb Z VSTOPNICO PRATO 1, 2 

OTROK DO 12 LET SAMO 100 EUR 

V ceni je všteto: prevoz, vse cestnine, parkirnine, dnevnica in nočitev, zajtrk šoferju, 
nočitev z zajtrkom v hotelu 3* v bližini Rimija, vsi ogledi po programu, zunanju ogledi, 
vodnik z licenco, osnovno nezgodno zavarovanje, DDgreV in organizacija izleta. 

Prijave: Linda, d.o.o. na tel. št.: 040-322-339. 

 

POTUJMO Z LINDO, KER JE DOBRO IN POCENI! 
 



OOZ Kranj - Obrtne novice Stran 52 od 52  

 
 

 

 

 

 

 

Pridružite se naši ekipi… 
 

imamo prosto delovno mesto: 
 

AVTOMEHANIK 
 

Kontaktirajte nas na: 

info@avtokadivec.si 
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