
 
 

 

Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti članom 

 
 
Zneski in načini sofinanciranj: 

A) Izobraževanje: 
UO OOZ predlaga, da se člani v prvi vrsti udeležujejo izobraževanj, tečajev, seminarjev, predavanj 
in debatnih večerov, ki jih organizira OOZ Radovljica za svoje člane brezplačno ali jih delno 
sofinancira. Članom OOZ Radovljica se sofinancira tudi izobraževanje pri drugih izobraževalnih 
organizacijah, in sicer: 
 
- 25 % stroškov izobraževanja oz. maksimalno 100 EUR za seminarje, predavanja, tečaje v zvezi 

z opravljanjem dejavnosti, jezikovne in računalniške tečaje, mojstrske izpite, izobraževanje ob 
delu po zaključenem šolanju oz. opravljenem zaključnem izpitu. Pogoj je, da je poslovni subjekt 
vsaj 2 leti član OOZ Radovljica. 
 

- 15% oziroma največ do 50 EUR za tečaje, predavanja, seminarje za splošno razgledanost 
(protokol, ravnanje s strankami, odličnost ipd.), ki jih obiskujejo člani pri različnih 
organizacijah. Pogoj je, da je poslovni subjekt vsaj 2 leti član OOZ Radovljica. 
 

Stroški se povrnejo, če je oseba, ki se je izobraževala lastnik, solastnik, prokurist, zastopnik ali 
zaposlena oseba v podjetju. 
 
Brezplačnih izobraževanj oz. izobraževanj, ki jih organizira OOZ Radovljica za svoje člane, se lahko 
udeležita po dve osebi iz obratovalnice.  
 
B)  Sofinanciranje stroškov za vzpodbujanje promocije (sejmi) 
 
Upravni odbor priporoča članom vključevanje na skupne predstavitve v okviru OOZ Radovljica. 
Stroške pokrije OOZ Radovljica v celoti ali delno, odvisno od sklepa UO za udeležbo na 
posameznem sejmu. 
 
V primerih individualne predstavitve člana na specializiranem oz. sejmu, za katerega se odloči sam, 
mu OOZ Radovljica sofinancira polovico stroškov oz. maksimalno 100 EUR. Pogoj je, da je poslovni 
subjekt vsaj 2 leti član OOZ Radovljica. 
 
Ogled sejma ali udeležbo na strokovni ekskurziji za svoje člane OOZ Radovljica sofinancira do 
50,00 EUR na obratovalnico. 
 
 
 
Osnovna pravila za uveljavljanje sofinanciranja: 

1. Skupni znesek vseh navedenih sofinanciranj (od A do B) posameznemu članu oz. obratovalnici 
ne sme preseči 100 EUR v obdobju dveh let, šteto od datuma prvega koriščenja. Vsa 
sofinanciranja so opredeljena v bruto zneskih.  

2. O porabljenih sredstvih posameznega člana strokovna služba vodi posebno evidenco. 
3. Osnovni pogoj za denarno sofinanciranje je poravnana članarina. 



4. Član mora ob prvem koriščenju podati izjavo, da ostaja v članstvu še najmanj eno leto po letu 
koriščenja, razen v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti. 

5. Pisno vlogo za sofinanciranje stroškov izobraževanja, razstavljanja na sejmih in stroškov za 
spodbujanje kakovosti  član na OOZ Radovljica. 

6. Osnovni vlogi je potrebno priložiti: 
− potrdilo o plačilu stroškov,  
− kopije prejetih računov, iz katerih so razvidni stroški obratovalnice, 
− potrdilo o končanem izobraževanju (v primeru izobraževanja) oz. 
− sliko razstavnega prostora, iz katere je razvidno, da je bil na razstavnem prostoru 

postavljen  napis, da je obratovalnica član OOZ Radovljica (v primeru promocije), 
 
V primeru, da je na OOZ Radovljica posamezna sekcija aktivna, o sofinanciranju članov odloča 
predsednik sekcije, in sicer do porabe odobrenih sredstev za posamezno leto..  
 
 
Radovljica, 21.2.2019 
 
 
       Marija Hudovernik 
       Predsednica OOZ Radovljica 
 

                                                                         


