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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 11. november 2022 12:20
Za: vesna.odar@ozs.si
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA NOVEMBER 2022/I.del - Zadnji dan za prijavo na razpis-

letovanje v Termeh Olimie, nepovratna pomoč za strošek e.energ.in zemelj.plina, 
motenje delovanje e-davki, seminar Prodaja brez spletne trg., skupni nastop na 
sejmu MEGRA 2023..

 

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA NOVEMBER 2022  
 

 

  

   

 

 

Naslednje bodo izdane v petek, 25. november 2022.  

 

 

 

VSEBINA 

 Nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina; 

 Moteno delovanje sistema e-davki; 

 Razpis za letovanje v Termah Olimie - zadnji dan za prijavo; 

 Spletni seminar - prodaja brez spletne trgovine; 

 Sejem Megra 2023 Gornja Radgona - skupna predstavitev na sejmu; 

 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. 

 

 

  

  

 

POMOČ GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE 

ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA 

 

SPIRIT Slovenija je na podlagi ZPGVCEP vzpostavil spletno aplikacijo, preko katere bodo podjetja 

lahko oddala vlogo za dodelitev nepovratne pomoči za strošek nakupa električne energije in 

zemeljskega plina. Na voljo je 80 milijonov evrov in tri vrste pomoči – enostavna, posebna in pomoč 

za energetsko intenzivna podjetja: 

•             enostavna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 500.000 

evrov (oziroma 62.000 evrov na podjetje, dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, in 

75.000 evrov na podjetje, dejavno v sektorjih ribištva in akvakulture); 

•             posebna pomoč, pri kateri je najvišja skupna pomoč na upravičenca omejena na 2 milijona 

evrov; 

•             pomoč za energetsko intenzivna podjetja, pri kateri je najvišja skupna pomoč na 

upravičenca omejena na 25 milijonov evrov oziroma 50 milijonov evrov, če gre za upravičenca, ki je 

glede na oznako NACE dejaven v sektorjih ali podsektorjih, ki jih določa zakon. 

  

Upravičeni stroški so stroški nakupa elektrike in zemeljskega plina. Upravičeno obdobje za 

dodelitev pomoči je od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. Pri enostavni pomoči se bo povrnilo 

do 50 odstotkov upravičenih stroškov,  pri posebni največ 30 odstotkov upravičenih stroškov, 

energetsko intenzivnim podjetjem pa največ 70 odstotkov upravičenih stroškov. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT opozarjata, da lahko mali poslovni 

odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju 

od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč deležni regulirane cene električne energije in zato 

skladno z zakonom od 1. septembra niso upravičeni do pomoči. več... 

 

Razpis je dostopen TU. 
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FURS OBVEŠČA 

  

Od petka, 11. 11. 2022, od 15. ure pa do nedelje, 13. 11. 2022, do predvidoma 23.59, bo moteno 

delovanje sistema eDavki, storitev G2G in storitev Portala za unovčevanje bonov (zaradi nadgradnje 

na Registru davčnih zavezancev). 

Nedostopni bodo vsi servisi za preverjanje in vpis davčnih številk ter preverjanje podatkov davčnih 

zavezancev v zalednem sistemu eTrod in SIAIS. Nedostopnost Registra davčnih zavezancev bo 

med drugim onemogočala oddajo spodnjih dokumentov prek eDavkov: 

•             REK obrazci; 

•             OPSV obrazci; 

•             PNiPD; 

•             PD-O, VIES-KP, DDV-P2, DDV-P3; 

•             DDPO IN DDD-DDD; 

•             PODO; 

•             NF-PrevZav; 

•             Doh-Don. 

Lahko bo prihajalo tudi do motenj v procesu rezervacije in/ali unovčitvi bonov na Portalu za 

unovčevanje bonov.  

 

 

 

  

  

 

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. 

Prijave zbiramo 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. 

Zainteresirane vabimo, da izpolnite PRIJAVNICO. 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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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.  

 

 

 

  

  

 

SEJEM MEGRA 2023 GORNJA RADGONA 

  

Na OZS zbirajo vaš interes za sodelovanje na skupnem razstavnem prostoru na sejmu MEGRA 

2023, od 8. do 11. marec 2023 -  v Gornji Radgoni. 

Najavo interesa vašega sodelovanja pošljite na naslov janko.rozman@ozs.si ali 

petra.ambrozic@ozs.si, z vašimi podatki in okvirnim št. površine (m2), ki bi jo želeli za vašo 

predstavitev. 

V kolikor bo dovolj interesa, bomo januarja 2023 opravili SKUPNO PRIJAVO. Pri skupni prijavi je 

cena m2 nižja, kot pri individualni prijavi posameznika.   
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AKTUALNE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV V LETU 2022 

 

Zavod RS za zaposlovanje bo v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za migracije (IOM), Agencijo 

Združenih narodov za migracije, organiziral dogodek 'Etično zaposlovanje', na katerem bodo 

udeleženci izvedeli več o temi mednarodnih delovnih migracij, o standardih etičnega zaposlovanja 

in o podpori pri vključevanju migrantov na trg dela, vključno z osebami, ki bežijo pred vojno v Ukrajini.  

Dogodek bo v sredo, 16.11.2022 od 9.30 do 16.00 ure, ZRSZ, Rožna dolina, cesta IX/6 v 

Ljubljani. 

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava do 11.11.2022 na e-

naslov: aaralica@iom.int. Usposabljanje bo deloma potekalo tudi v angleškem jeziku. 

  

RAZPISI 

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.   

 

 

  

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...  
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 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 

 Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka 

 Krizno likvidnostni kredit 

 Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023 

 Minimalna plača v letu 2023? 

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

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

vrednosti turizma 

Razpisi občine:  

 Razpisi Občine Radovljica  

 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 
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 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    

 

 

  

  

 

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.  
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