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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <Vesna.Odar@ozs.si>
Poslano: petek, 02. september 2022 10:27
Za: Vesna Odar
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA SEPTEMBER 2022/I.del - OOZ Radovljica oddaja poslovni 

prostor v najem, MOS 14.-18.9.2022, Komenda 7.-9.10.2022, piknik slikopleskarjev 
9.9.2022, e-prijava poškodbe pri delu, subvencije za zaposlitev,...

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA SEPTEMBER 2022  
 

 

  

   

 

 

Naslednje bodo izdane v petek, 16. septembra 2022. 

   

 

 

 

VSEBINA 

 OOZ Radovljica na Gorenjski cesti 20 oddaja poslovni prostor v najem; 

 Skupinski sejemski nastop v Komendi 7.-9.10.2022; 

 Mednarodni obrtni sejam MOS, 14.-18.9.2022; 

 Piknik slikopleskarjev 9.9.2022; 

 Elektronska prijava nezgode in poškodbe  pri delu od 1.9.2022 dalje; 

 Zelena delovna mesta - subvencije za delodajalce; 

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

dela; 

 Aktualne subvencije za zaposlovanje v letu 2022; 
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 Višji zneski neobdavčene višine povračila stroškov za prehrano med delom; 

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

 Razpisi in druge aktualne informacije;  

 Razna obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 

 Reklamno sporočilo Telemach; 

 Katalog ugodnosti in popustov mozaika podjetnih ter predstavitveni film. 

 

 

  

  

 

OOZ RADOVLJICA ODDAJA POSLOVNI PROSTOR V NAJEM 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica oddaja v najem poslovni prostor v 1. nadstropju 

stavbe na Gorenjski cesti 20 v Radovljici v neposredni bližini Upravne enote. Prostor je v izmeri 35,43 

m² in  je primeren za pisarno. 

Stavba v kateri se oddaja poslovni prostor je v zelo dobrem stanju in dobro vzdrževana, zgrajena 

leta 2001. Do poslovnega prostora se dostopa po stopnicah. Poslovni prostor je centralno ogrevan 

in ima klimatsko napravo. Za stavbo je na voljo parkirišče za zaposlene. 

V kolikor želite prejeti več informacij o najemu poslovnih prostorov oziroma si jih želite ogledati, nas 

kontaktirajte na tel. št. 04 53 20 280. 

   

 

 

 

  

  

SKUPINSKI SEJEMSKI NASTOP V KOMENDI (7. – 9. OKTOBER 2022) 

 

V začetku meseca oktobru bo potekal Kmetijsko obrtni sejem v Komendi, na katerem se lahko, v 

sodelovanju z OOZ Radovljica s svojimi izdelki ali storitvami predstavite tudi vi. 
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Na razpolago imamo razstavni prostor v šotoru. Prednost tovrstnega skupinskega nastopa in 

predstavitve je predvsem v tem, da je sejem tudi prodajni in da je časovno omejen na vikend. 

Predstavitev obrtne dejavnosti bo združena na enem mestu, kar pomeni, da bodo vaše storitve in 

izdelki bolj vidni, prav tako vam zagotovimo najem prostora manjše kvadrature (ne manj kot 2 m x 3 

m). Za vse tiste, ki boste potrebovali prodajni prostor, bomo priskrbeli tudi prodajne stojnice. Več si 

lahko preberete na povezavi Sodelujte na jesenskem prodajnem sejmu v Komendi 7. do 9. 10. 2022 

(ozs.si) 

Nastop na sejmu bo OOZ Radovljica svojim članom delno sofinancirala. Za več informacije 

pišite na email: petra.ambrozic@ozs.si, ali pokličite GSM: 041 443 222.  

 

 

 

  

  

 

MOS 2022 od 14. 9. do 18.9.2022 

   

 Za člane zbornice OOZ Radovljica imamo že na voljo brezplačne vstopnice za ogled 

prvega dne sejma MOS, ki bo v sredo, 14. septembra 2022. Prevzamete jih lahko v 

tajništvu zbornice. Vse informacije o predstavitvi sejma MOS so vam na voljo na 

povezavi…  

 Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (SPOT Gorenjska) ponuja priložnost ogleda dobrih 

praks, B2B srečanj in povezovanj. Podjetnikom/podjetnicam z območja Gorenjske nudi 

skupen brezplačen prevoz in vstopnice za MOS Celje dne 15.9.2022. Program in prijave 

na povezavi… 

 Na letošnjem MOS velik poudarek na obrtnih poklicih več... 

 

Vljudno vabljeni!  
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PIKNIK SLIKOPLESKARJEV 

 

Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS skupaj s sponzorji organizira  »Piknik 

slikopleskarjev in fasaderjev z Manco«, ki bo v Komendi, Resort Knez pri RC stezi Blatni dol  (na 

cesti iz Komende v Tunjice) v petek, 9. septembra 2022 od 12. ure dalje. Več si o dogodku lahko 

pogledate na povezavi... 

Obvezna je spletna prijava na dogodek.  

 

 

  

 

ELEKTRONSKA PRIJAVA NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU 

  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, 

Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo pa uvaja elektronsko 

vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu. 

S 1. 9. 2022 je možno prijavo nezgode ali poškodbe pri delu urejati le še prek portala SPOT in 

ne več preko obrazca ER-8. Predhodno je preko obrazca potrebno urediti pooblastil za dostop do 

novega e-postopka na portalu SPOT. 

  

Da boste delodajalci pripravljeni na elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu vabljeni, 

da si podrobnejša pojasnila preberete TUKAJ.  

 

 

  

ZA ZELENA DELOVNA MESTA NA VOLJO 2,5 MILIJONA EVROV IZ SKLADA ZA 

PODNEBNE SPREMEMBE 

  

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) obveščata, da je za 

delodajalce objavljeno Javno povabilo za izvedbo programa Zelena delovna mesta (Seznam izbranih 

poklicev iz SKD – ZELENA DM). Delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila, lahko 

prejemajo mesečno subvencijo 680,00 evrov, ki se lahko  izplačuje največ 12 mesecev. 

Za to so na voljo sredstva iz Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini skoraj 2,5 milijona 
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evrov. Predvidena je subvencionirana zaposlitev 300 brezposelnih oseb iz vse Slovenije. Več o 

javnem povabilu si preberite TUKAJ. 

   

 

 

  

 

JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO PROJEKTA V OKVIRU 

PROGRAMA HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA 

  

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, starih do vključno 25 let. 

Subvencija znaša od 300 EUR do 490 EUR/mesec in se izplačuje največ 18 mesecev ob pogoju, 

da vam je nastal strošek plače, da zagotavljate mentorja ter usposabljanje ali izobraževanje v trajanju 

vsaj 30 šolskih ur tako osebi kot tudi mentorju. 

Za celotno obdobje 18 mesecev subvencije znašajo od največ 5.400 do največ 8.820 EUR. Delovno 

razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni tedenski delovni čas. 

Za pridobitev subvencije morate delodajalci oddati e-ponudbo na javno povabilo na  Portalu za 

delodajalce. Več si lahko preberete na povezavi…  

 

 

  

 

AKTUALNE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV V LETU 2022 

  

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.   

 

 

  

V SEPTEMBRU VIŠJI ZNESKI NEOBDAVČENE VIŠINE POVRAČILA STROŠKOV 

ZA PREHRANO MED DELOM 
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V Uradnem listu RS št. 113/2022 z dne 30.8.2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe 

o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Po Uredbi se višina, 

do katere se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo, zvišuje z 6,12 

EUR na 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. 

Prav tako se zvišuje višina povračila stroškov za prehrano med delom, ki se ne všteva v davčno 

osnovo, za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu, in sicer iz 

0,76 EUR na 0,99 EUR. Spremembi se začneta uporabljati za povračila stroškov za prehrano 

med delom za september 2022.  

 

 

  

 

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 

   

 Brezplačna spletna delavnica. BILANCE NISO FINANCE 
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 Brezplačna spletna strokovna delavnica: NORMIRANEC, da ali ne? 

 Posvet sekcije instalaterjev-energetikov / normativih za strojne inštalacije na MOS-u 

15.9.2022 

 Pojasnila glede legalizacije objektov 

 Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini 

 Predloga Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in 

zemeljskega plina 

 Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 

 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… 

 Rok za uveljavitev REK-O obrazca je prestavljen iz 1. septembra 2022 na 1. januarja 2023 

 Koronavirus (SARS-CoV-2) 

Razpisi občine:  

 Razpisi Občine Radovljica - Javni razpis za spodbujanje gospodarstva 

 Razpisi Občine Gorje - Javni razpis za spodbujanje gospodarstva Rok za oddajo vlog je 02. 

09. 2022. 

 Razpisi Občine Bohinj -Javni razpis za spodbujanje gospodarstva Rok za oddajo vlog je 02. 

09. 2022. 

 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 

 Proste termine v apartmaju Terme Olimie lahko spremljate na povezavi do 31.12.2022.  

 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.  
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 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    

 

 

  

  

 

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.  
    

 

 
     

 

 


