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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 14. oktober 2022 10:30
Za: 'Vesna Odar'
Zadeva: FW: eOBRTNIŠKE NOVICE ZA SEPTEMBER 2022 - III. del - ENODNEVEN IZLET NA 

GROSSGLOCKNER, brezplačni seminar "Kako voditi in hraniti kadrovske evidence" 
ter druga brezplačna usposabljanja in izobraževanja

 

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA SEPTEMBER 2022  

 

  

  

   

 

 

Naslednje bodo izdane v petek, 7. oktobra 2022. 

   

 

 

  

VSEBINA 

 Jesenski izlet upokojenih obrtnikov in obrtnic na Grossglockner, 6.10.2022 - Še nekaj 

prostih mest 

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

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

 Spodbude za zaposlovanje na zelenih delavnih mestih; 

 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;  

 Razna obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 

 Reklamno sporočilo Telemach; 

 Katalog ugodnosti in popustov mozaika podjetnih ter predstavitveni film. 

 

  

  

  

 

 

JESENSKI IZLET UPOKOJENCEV OOZ RADOVLJICA VELIKI 

KLEK/GROSSGLOCKNER, 6. OKTOBER 2022 

 

Za jesenski izlet smo izbrali pot do vznožja najvišje avstrijske gore Veliki Klek ali Grossglockner. Po 

atraktivni alpski cesti se bomo zapeljali preko 2000 metrov visoko, zanimiva pa bosta tudi postanka 

v Heiligenblutu in Lienzu. 

Izlet bo v četrtek, 6. oktobra 2022 z odhodom ob 6.00 uri z Bleda (Union), 6.10 iz Lesc 

(železniška postaja) in ob 6.15 uri iz Radovljice (avtobusna postaja). 

Program izleta na povezavi... 

Prijave z vplačilom 35,00 EUR sprejemamo v pisarni OOZ Radovljica do ponedeljka, 3. oktobra 

2022 oziroma do zasedbe mest v avtobusu. V ceno je vključen prevoz s cestnino, vstopnina za 

visokogorsko cesto, malica in vodenje. Izlet bo vodil Janez Pretnar.  

Da zapolnimo mesta v avtobusu z veseljem s seboj vzamemo tudi člane in njihove prijatelje. 

Pokličite na OOZ Radovljica, 04 53 20 282 in se prijavite. 
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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 

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.  

 

 

  

  

  

 

VABLJENI NA JESENSKO KMETIJSKO OBRTNI SEJEM V KOMENDI  

(7. – 9. OKTOBER 2022) 
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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   

 

 

  

 

 

BREZPLAČNA ONLINE USPOSABLJANJA 

 

V sodelovanju z ostalimi gorenjskimi OOZ za vas organiziramo naslednje dogodke 

  

 "Učinkovito reševanje konfliktov v komunikaciji" (3. oktobra 17:00 – 19:45; 5. oktobra 17:00 

– 19:45; 10. oktobra 17:00 – 19:45) prijava na povezavi.. 

 "Z digitalnimi orodji do večje prodaje in učinkovitosti" (4. oktobra 09:00 – 12:00; 6. oktobra 

09:00 – 12:00; 11. oktobra 09:00 – 12:00) prijava na povezavi... 

 "ABC podjetništva na Gorenjskem"  prijava na povezavi... 

 "Brez zadreg v podjetništvo" (6. oktober 2022, 17.00 - 20.00) prijava na povezavi... 

 

 

  

 

           SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE NA ZELENIH DELOVNIH MESTIH 

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Zelena 

delovna mesta. 

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb na zelenih 

delovnih mestih za nedoločen čas. Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev brezposelnih, 

ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih. 



5

 

Mesečna subvencija znaša 680 evrov in se lahko izplačuje največ dvanajst (12) mesecev. Delovno 

razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 

dvajset (20) ur, lahko delodajalci zaposlijo invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti smejo delati 

le krajši delovni čas. 

Za subvencijo za novo zaposlitev lahko kandidirajo: 

 delodajalci iz dejavnosti, kot na primer gozdno-lesna veriga, ekološko kmetijstvo, učinkovita 

raba naravnih virov, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske 

učinkovitosti, trajnostni turizem ali iz drugih dejavnosti, ki prispevajo k ciljem na področju 

podnebnih sprememb, 

 delodajalci, ki zaposlujejo delavce v poklicih, kot na primer mizar, gozdar, montažer, inženir, 

serviser, strokovnjak za okolje ali kakšen podoben poklic, katerega delo je okoljsko prijazno. 

Povabilo je odprto do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2024. 

Več informacij najdeta na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. 

 

  

 

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 

   

 Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini  

 Finančna uprava v nadzore nad vračanjem sredstev, prejetih na podlagi interventne 

zakonodaje 

 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. 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: 
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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.  
    

 

  

     

 

  


