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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <Vesna.Odar@ozs.si>
Poslano: petek, 16. september 2022 12:33
Za: Vesna Odar
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA SEPTEMBER 2022/II.del - Prenovljena spletna stran OOZ 

Radovljice, spletni seminar Kadrovske evidence, novosti eKartice, jesenski sejem v 
Komendi, MOS še do 18.9.2022,...

 

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA SEPTEMBER 2022  
 

 

  

   

 

 

Naslednje bodo izdane v petek, 30. septembra 2022. 

   

 

 

 

VSEBINA 

 Prenovljena spletna stran OOZ Radovljica; 

 Brezplačni spletni seminar "Kako voditi in hraniti kadrovske evidence", 13.10.2022; 

 Novosti, ki jih prinaša prenovljena eKartica; 

 Jesenski kmetijsko obrtni sejem v Komendi, 7.-9.10.2022; 

 MOS - sejem v Celju še do nedelje, 18.9.2022; 

 Aktualne subvencije za zaposlovanje v letu 2022; 

 Višji zneski neobdavčene višine povračila stroškov za prehrano med delom; 

 Prisp. za soc. varnost, minimalna plača, doh. lestvica,..; 

 Razpisi in druge aktualne informacije;  
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 Razna obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 

 Reklamno sporočilo Telemach; 

 Katalog ugodnosti in popustov mozaika podjetnih ter predstavitveni film. 

 

 

  

  

 

PRENOVLJENA SPLETNA STRAN OOZ RADOVLJICA 

  

Spoštovani člani, z odločitvijo o prenovi naše splete strani smo za vas pripravili nove oblike ter 

funkcionalne novosti. Želimo si izboljšati uporabniško izkušnjo in vam omogočiti hitrejši dostop do 

informacij, ki jih iščete. 

  

Nova spletna stran je pregledna in omogoča enostaven dostop do informacij. Vsebine spletnih strani 

bomo sproti izpopolnjevali tudi z vašo pomočjo, zato ste povabljeni, da prispevate članke tudi vi. 

Želimo si, da bi na njej vsi našli koristne informacije, povezane z aktualnimi dogodki in delom naše 

zbornice. Ogled spletne strani na povezavi...  

 

 

 

  

  

BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR ZA ČLANE OOZ RADOVLJICA 

»KAKO VODITI IN HRANITI KADROVSKE EVIDENCE« 

 

V sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije za vas organiziramo webinar 

z naslovom »Kako voditi in hraniti kadrovske evidence", ki bo preko spleta potekal v četrtek, 

13.10.2022 med 9.00 in 11.00 uro. 

Vsebina seminarja 
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Predavala bo Nina Ličar, univ. dipl. pravnica, samostojna strokovna sodelavka-pravnica ZDOPS. 

Webinar bo trajal cca. 2 šolski uri. Za člane OOZ Radovljica, Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, 

Škofja Loka in Tržič je webinar brezplačen, za ostale udeležence znaša 50,00 EUR z DDV. 

Predhodna prijava na seminar je obvezna.  

 

 

 

  

  

 

NOVOSTI, KI JIH PRINAŠA PRENOVLJENA eKartica 

 

Knjigovodska kartica – eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev 

in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, 

trošarin in okoljskih dajatev. Da bi bila eKartica za zavezance še bolj uporabna, so od zdaj na voljo 

nove funkcionalnosti eKartice, ki so bile razvite tudi upoštevajoč pobude uporabnikov. Več na 

povezavi...  

 

 

 

  

  

 

JESENSKI KMETIJSKO OBRTNI SEJEM KOMENDA (7. – 9. OKTOBER 2022) 

  

Sejem bo za obiskovalce odprt: 

v petek, 7. 10. od 10. do 19. ure, 

v soboto, 8.10. od 9. do 19. ure in 

v nedeljo 9. 10. 2022 od 9. do 18. ure. 

 

Dostop do sejemskega prostora je možen iz smeri Kamnika, Mengša, Vodic, Brnika in Cerkelj na 

Gorenjskem. Na vseh cestnih odsekih bodo postavljene tudi table, ki bodo obiskovalce obveščale o 

parkirnih prostorih. Parkiranje je brezplačno, vstop je prost . INFO v prostorih Konjeniškega kluba 

Komenda od 9. do 12. ure. 

Razstavljavci jesenskega sejma 2022  
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MOS 2022 od 14. 9. do 18.9.2022 

  

Vas skrbi prihodnost? Razmišljate, kako prihraniti pri energiji ali kako pridelati lastno hrano? Na 

letošnjem 54. MOS-u so na prvo mesto sejemskega dogajanja postavili SAMOOSKRBO. Kako 

spodbuditi pridelavo lastne hrane, pokazali kako prihraniti pri energiji, kako pridelati lastno energijo 

za toplo vodo v hiši ali kako se poleti poceni ohladiti... 

Nedvomno gre za največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji, ki ga lahko obiščete še do 

nedelje, 18. septembra. Več…  

 

 

  

 

AKTUALNE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV V LETU 2022 

  

Za Zelena delovna mesta na voljo 2,5 milijona evrov iz sklada za podnebne spremembe 

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa hitrejši vstop mladih na trg dela 

Pridobitev potrdila o številu zaposlenih 

RAZPISI 

Javna povabila vam omogočajo nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih 

sodelavcev. Na podlagi javnega povabila lahko pridobite:  

 subvencijo za zaposlitev brezposelnih, 

 povračilo stroškov praktičnega usposabljanja brezposelnih. 

Aktualna javna povabila (8) 

Zaključena javna povabila (47) 

 

Ponudbe oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. 

Elektronski podpis vlog in zaposlitvenega načrta tudi brez digitalnega potrdila. 

Hitrejša objava prostih delovnih mest 

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev oddate elektronsko na portalu za delodajalce.   
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Prispevki za socialno varnost FURS 

Minimalna plača gov.si: 

 Minimalna plača za zaposlene: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022: 1.074,43 EUR 

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic:  

 prispevek za pokoj. in invalidsko zavarovanje: 41,04 EUR (velja od  1. 4. 2022 dalje); 

 prispevek za zdravstveno zavarovanje: 40,00 EUR (velja od 1. 1. 2022 dalje). 

Rok za plačilo pavšalnih prispevkov (skupaj 81,04 EUR od 1.4.2022 dalje) je do 20. v mesecu 

za pretekli mesec.  

 

Delo upokojencev in študentov:  

 Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in 

študentov znašala 6,17 EUR več... 

 Višina urne postavke in skupnega letnega dohodka za upokojensko delo 

V obdobju od 1.3.2022 do 28.2.2023 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro 

začasnega ali občasnega dela več...  

 kratkotrajno delo - 1509 - prispevek za zdr. zavarovanje (od 1.1. do 31.12. 2022) znaša 

5,66 EUR 

Plačevanje prispevkov za socialno varnost FURS 

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2022 - dohodninska lestvica FURS 

 

 

  

RAZPISI IN DRUGE AKTUALNE INFORMACIJE 

   

 Usposabljanje serviserjev hladilnih naprav začetek, 23.9.2022 

 V septembru višji zneski neobdavčene višine povračila stroškov za prehrano med delom 

 Razvojna agencija Sora d.o.o. v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na 

brezplačno delavnico z naslovom SPOZNAJMO SE Z OSNOVAMI DOHODNINE IN DDV, 

21.9.2022 vsebina in prijava na povezavi… 

 Brezplačna delavnica - »Cena in inflacija - kako postaviti ceno, da na inflacija ne bo pojedla« 

- z Nino Dremelj, Kranj 

 Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu 

 Koronavirus (SARS-CoV-2) 

Razpisi občine:  

 Razpisi Občine Radovljica  
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 Razpisi Občine Gorje  

 Razpisi Občine Bohinj  

 Razpisi Občine Bled  

Aktualni razpisi:  

 Javne objave Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 Javne agencije SPIRIT Slovenija 

 Slovenskega podjetniškega sklada 

 Slovenskega regionalno razvojnega sklada 

 SID banke   

 Razpisi za obrt in malo podjetništvo 

 Eko sklad 

 

 

 
  

 

 

RAZNA OBVESTILA 

 UGODNOSTI ČLANSTVA OZS 

 Do 31.12.2022 žal ni več prostih terminov za letovanje v apartmaju Terme Olimie. Razpis za 

obdobje I. polovico leta 2023 bo objavljen konec oktobra 2022. 

 Karte za Vodni park Bohinj člani OOZ Radovljica lahko kupite po ugodnejši ceni, 9,00 EUR za 

dnevno karto. Prevzamete jih na zbornici ali se dogovorite za dostavo po pošti.  

 Kart za kopanje v bazenu Radovljica so na voljo v tajništvu zbornice. Cena za popoldansko 

karto znaša 4,00 EUR, za celodnevno pa 5,00 EUR. 

 Člani OOZ Radovljica imate možnost brezplačnega razstavljanja v vitrini, na Gorenjski cesti 

20, v Radovljici.  

 Na OOZ Radovljica imate možnost nakupa Vezane knjige računov. Cena posamezne knjige je 

za člane  zbornice 4,00 EUR z DDV, za ostale pa 5,50 EUR z DDV. 

 Hitre antigenske teste za samotestiranje lahko prevzamete tudi na OOZ Radovljica.  Cena 

kompleta v katerem je 5 testov znaša 10,00 EUR. 

V primeru, da obrtniških novic v elektronski obliki ne želite prejemati več ali ste spremenili e-naslov, nam 

to sporočite na petra.ambrozic@ozs.si. 

 

Telefonski številki za informacije sta: 

Petra Ambrožič 04 53 20 280 in 041 443 222 

Vesna Odar 04 53 20 282 in 051 421 577    
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UGODNOSTI MOZAIK PODJETNIH  

 

 

 

 

eObrtniške novice izdaja Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica in so namenjene informiranju obrtnikov in 

podjetnikov v občinah Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Brezplačno ga prejmejo člani OOZ Radovljica, katerih razpolagamo z 

elektronskimi naslovi. 

Omejitev odgovornosti: Informacije so bile pridobljene iz virov, za katere avtorji verjamejo, da so verodostojni, vendar ne 

zagotavljajo njihove natančnosti in popolnosti. OOZ Radovljica in avtorji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice 

odločitev, ki bi bile sprejete na podlagi mnenj in informacij, navedenih v poslani epošti.  
    

 

 
     

 

 


