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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 28. oktober 2022 10:20
Za: vesna.odar@ozs.si
Kp: vesna.odar1@gmail.com
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA OKTOBER 2022/II.del - Razpis za letovanje v Termah Olimie, 

prijava otrok na novoletno prireditev; ugodnejši nakup kart za kopanje; primerjalni 
izračun za normirance; spletni seminar...

 

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA OKTOBER 2022  
 

 

  

   

 

 

Naslednje bodo izdane v petek, 11. november 2022.  

 

 

 

VSEBINA 

 Razpis za letovanje v Termah Olimie za I. polovico leta 2023; 

 Novoletna prireditev za otroke - zbiramo prijave; 

 Ugodnejši nakup kart za kopanje v Radovljici in Vodnem parku Bohinj; 

 Obdavčitev normirancev po novem letu - primerjalni izračun; 

 Spletni seminar - prodaja brez spletne trgovine; 

 Aktualne subvencije za zaposlovanje v letu 2022; 

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

 Razpisi in druge aktualne informacije;  

 Razna obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 

 Reklamno sporočilo Telemach; 
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 Katalog ugodnosti in popustov mozaika podjetnih ter predstavitveni film. 

 

 

  

  

 

RAZPIS ZA LETOVANJE V TERMAH OLIMIA V PRVI POLOVICI LETA 2023 

  

Prijavite se lahko na proste tedenske termine V PRVI POLOVICI LETA 2023 (od 31. 12. 2022  do 

1. 7. 2023) za letovanje  v Podčetrtku, Terme Olimia, apartmajsko naselje VAS LIPA. 

V 5 posteljnem apartmaju lahko letujete sedem dni, od sobote do sobote. Tedenski najem 

apartmaja  za člane zbornice znaša 385,00 EUR z DDV. Cena vključuje tedenski najem 

apartmaja, 5 dnevnih kart za kopanje V Termalija FAMILY FUN in RELAX z možnostjo 2 

vstopov na dan in končno čiščenje. 

Apartma je na zelo ugodni lokaciji, v pritličju, blizu otroških igral. Je sodobno opremljen, prenovljen. 

Nudimo vam tudi brezplačno uporabo 2 koles z dvema otroškima sedežema in kolesarske čelade. 

Zainteresirane vabimo, da izpolnite PRIJAVNICO. 

Prijave bomo zbirali do petka, 11. 11. 2022 na naslovu: OOZ Radovljica, Gorenjska cesta 20, 4240 

Radovljica ali na mailu: vesna.odar@ozs.si. 

O izbiri termina vas bomo obvestili po 14.11.2022. Po tem datumu boste lahko koristili proste termine, 

ki jih bomo objavili na povezavi. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon št. 04 53 20 282 ali 051 421 577, Vesna Odar ter 

se dogovorite za ostale pogoje koriščenja.  
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NOVOLETNA PRIREDITEV ZA OTROKE 

  

V mesecu decembru bomo za otroke obrtnikov in njihovih zaposlenih organizirali otroško igrano 

predstavo. Na predstavi nas bo obiskal tudi Božiček in vsakega otroka do vključno 8. leta starosti 

(letniki od 2014 do 2022), obdaril z darilom, primernim za otrokovo starost. 

 

Prireditev bo v sredo, 7. decembra 2022 ob 17.00 uri v dvorani Restavracije Avsenik v Begunjah. 

Prispevek za darilo v višini 20,00 EUR (z DDV) plačate sami, ostale stroške prireditve plača OOZ 

Radovljica. 

 

Izpolnjeno PRIJAVNICO pošljite najkasneje do ponedeljka, 7. 11. 2022 na OOZ Radovljica, 

Gorenjska cesta 20, 4240 Radovljica ali na e-naslov: vesna.odar@ozs.si, za informacije pa lahko 

pokličite 04 53 20 282. Na podlagi prijavnice vam bomo v mesecu novembru izdali račun. 

 

 

 

  

  

 

UGODNEJŠI NAKUPA KART ZA KOPANJE V BAZENU RADOVLJICA IN 

VODNEM PARKU BOHINJ  

 

Obrtniki, člani zbornice OOZ Radovljica, imate možnost ugodnejšega nakupa celodnevnih kart za 

kopanje v Vodnem parku Bohinj po nižji ceni, 9,00 EUR. Prav tako imate možnost ugodnejšega 

nakupa kart za rekreacijsko plavanje v bazenu Radovljica. Karte za kopanje lahko prevzamete v 

tajništvu zbornice.   

 

 

  

OBDAVČITEV NEKATERIH NORMIRANCEV SE BO NOVIM LETOM 

SPREMENILA 

  

Vlada je potrdila predloge novel petih davčnih zakonov: Zakona o dohodnini, Zakona o trošarinah, 

Zakona o davčnem postopku, Zakona o finančni upravi in Zakona o davčnem potrjevanju računov. 

Če bo paket potrjen, bodo spremembe začele veljati s 1. januarjem 2023. več...  
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Obdavčitev normirancev se bo v letu 2023 spremenila. Na portalu računovodja.com so 

pripravili izračun, s pomočjo katerega se boste lahko pripravili na novo poslovno leto 

zato preverite, kakšna bo obdavčitev po novem. 

Primerjalni izračun za normirance za leto 2023 

 

 

  

 

WEBINAR: PAYMENT LINKS – ONLINE PRODAJA BREZ SPLETNE TRGOVINE 

 

Imate samo par izdelkov, ki jih želite prodajati online, pa ne vidite smisla v izdelavi celotne spletne 

trgovine? Spoznajte novo orodje podjetja Stripe, največjega globalnega procesorja kreditnih kartic in 

konkurenčen produkt podjetja PayPal. Na delavnici boste vzpostavili Payment link, ki vam bo 

omogočil, da boste začeli prodajati že isti dan! 

Spletni seminar bo potekal v sredo, 23. november 2022, ob 17.00. Program… 

  

Spletna delavnica je za udeležence brezplačna. Obvezna je predhodna e-prijava na 

povezavi  najkasneje do ponedeljka, 21.11.2022 oz. do zapolnitve mest. Na vaš elektronski naslov, 

ki ga boste navedli ob prijavi, vam bomo dan pred delavnico posredovali povezavo do spletne 

delavnice.  

 

 

  

 

AKTUALNE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV V LETU 2022 

  

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 

   

 Državljani že prejemamo začetna gesla za aktivacijo nove elektronske osebne izkaznice 

 Kako lahko poslujejo cvetličarne v prihajajočih prazničnih dneh? 

 Pojasnila v zvezi s sklepanjem pogodb o dobavi električne energije in zemeljskega plina 

 Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas 

 Spremembe Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije 

in zemeljskega plina 

 Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane 

vrednosti turizma 

 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 

 SPLETNA STRAN OOZ RADOVLJICA 

 UGODNOSTI ČLANSTVA OZS 

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

 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.  
    

 

 
     

 

 


