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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 25. november 2022 13:14
Za: vesna.odar@ozs.si
Zadeva: FW: OBRTNIŠKE NOVICE ZA NOVEMBER 2022/II.del - Novoletna prireditev za 

otroke, 7.12.2022, namizni koledarji, energetika, pravice potrošnikov po novem, 
bodite pozorni na lažna obvestila, aktualne informacije,...

 

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA NOVEMBER 2022  
 

 

  

   

 

 

Naslednje bodo izdane v petek, 9. decembra 2022.  

 

 

 

VSEBINA 

 Novoletna prireditev za otroke, 7.12.2022; 

 Namizni koledarji kmalu v vašem nabiralniku; 

 Pomembne informacije - energetika; 

 Spletni seminar "Pravice potrošnikov po novem";  

 Uvedba obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za refundacijo nadomestil plač - 1. Januar 2023; 

 Odbor za finance tudi na pobudo OZS ponovno obravnava obdavčitev normirancev; 

 Bodite pozorni na lažna sporočila, FURS, Pošte Slovenije, Policija...; 

 Rek-o obrazci po 1.1.2023 - spletni seminar; 

 Aktualne subvencije za zaposlovanje v letu 2022; 

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

 

 

  

  

 

NOVOLETNA PRIREDITEV ZA OTROKE, 7. 12. 2022 

  

Vsi, ki ste prijavili otroke na novoletno prireditev naj vas spomnimo, da bo dogodek v sredo, 7. 12. 2022 ob 17. uri v 

Restavraciji Avsenik v Begunjah. Otroci se bodo zabavali ob gledanju igrane otroške predstave z naslovom "Pod 

prazničnim dežnikom", obiskal pa jih bo tudi dobri mož in jih obdaril z darilom.  

 

 

 

  

  

 

NAMIZNI KOLEDAR 

 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica vam bo članom, tako kot vsako leto, podarila namizni koledar. V svojem 

nabiralniku ga lahko pričakujete zelo kmalu.   
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POMEMBNE INFORMACIJE - ENERGETIKA 

 

Na temo energetike in ukrepov za pomoč gospodarstvu potekajo zelo intenzivna pogajanja. Član skupine na strani 

gospodarstva je tudi Marko Lotrič, predsednik OOZ Škofja Loka in ZDOPS-a, zato vam pošiljamo nekaj kratkih informacij 

iz včerajšnjega srečanja s predsednikom vlade dr. Golobom in ministroma Kumrom (MZI) in Hanom (MGRT):    

 Kdaj podpisat pogodbe,   

 Formula pomoči in zakon,      

 Uredba o določitvi cen za male poslovne odjemalce več... 

 S 1.1.2023 bosta uvedena tudi ukrepa skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo. O obeh ukrepih vas bomo 

sproti obvestili, ko bo znano končno besedilo zakona. Predvidoma bodo vsa besedila znana do 1.12.2022. 

Naj še enkrat poudarimo, da shema pomoči gospodarstvu še ni potrjena. Pogajanja se nadaljujejo!  

 

 

 

  

  

SPLETNI SEMINAR PRAVICE POTROŠNIKOV PO NOVEM 

 

  

Konec januarja 2023 se bo začel uporabljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki predstavlja enega izmed 

ključnih zakonov, ki določa pravila poslovanja podjetij s potrošniki. Zaradi številnih stikov podjetnikov s potrošniki je 

pomembno, da je podjetnik seznanjen z bistvenimi spremembami in se nanje pravočasno prilagodi, saj se lahko že 

manjša neskladnost konča z inšpekcijskim postopkom Tržnega inšpektorata RS. 

  

Na spletnem seminarju, ki bo v četrtek, 15. 12. 2022 ob 10. uri in je namenjen vsem podjetnikom, ki se pri svojem 

vsakodnevnem poslovanju srečujete s potrošniki, bomo poleg splošne predstavitve novosti, ki jih prinaša ZVPot-1, osvetlili 

naslednja vprašanja povezava... 
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Predavatelj na spletnem seminarju bo Žiga Novak. več... Kotizacije za člane zbornice OOZ Radovljica ni, obvezna pa 

je predhodna prijava na povezavi… Za nečlane znaša kotizacija 50 EUR z DDV. Prijava je možna do 14.12.2022.   

 

 

  

 

UVEDBA OBVEZNEGA ELEKTRONSKEGA VLAGANJA ZAHTEVKOV ZA REFUNDACIJO 

NADOMESTIL PLAČ - 1. JANUAR 2023 

 

  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija ponovno obveščamo, da se z dnem 1. 1. 2023 uveljavi novela Pravil 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi katere morajo biti vsi zahtevki za refundacijo nadomestil plač od 1. 1. 

2023 naprej vloženi elektronsko. Papirnih zahtevkov na ZZZS po 1. 1. 2023 ne bodo več sprejemali. 

  

V kolikor ne boste imeli pripravljeno vse potrebno za oddajo elektronskih zahtevkov za refundacijo nadomestil plač (v 

nadaljevanju: eZahtevkov) takoj v začetku januarja 2023, boste prve eZahtevke lahko vložili tudi pozneje, vendar pri tem 

upoštevajte, da je zastaralni rok za vložitev zahtevka 3 leta. 

  

Da ne bi prihajalo na vaši strani do večjih zamud pri vlaganju eZahtevkov in posledično do zamika nakazil s strani ZZZS, 

vam predlagajo, da že pred iztekom leta 2022 pričnete s pripravo in oddajo eZahtevkov: 

1.            iz programa za plače, ki ima implementirano povezavo do vmesnika za prenos eBOL in oddajo 

eZahtevkov  (Vmesnik eBOL in eNDM - modul eNDM)  ali 

2.            prek portala SPOT - izberete postopek Nadomestila (refundacije). 

Več si o tem lahko preberete na povezavi...  

 

 

  

ODBOR ZA FINANCE DZ OMILIL OBDAVČITEV NORMIRANCEV 

  

Odbor za finance Državnega zbora RS je na seji sprejel in dopolnil predlog Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB). Članom 

Odbora za finance se zahvaljujemo, da so vsaj deloma prisluhnili pozivom OZS k spremembi obdavčitve normirancev. 

Dopolnjen predlog Odbora za finance zajema naslednje spremembe in dopolnitve predloga: 

1. Obdavčitev normirancev  

 izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno razmerje za polni delovni čas neprekinjeno 

najmanj 9 mesecev) 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po 
pravilih o računovodenju, za leto, za katero se 
ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov 

nad do 
  50.000,00 80%     
50.000,00 100.000,00 40% nad  50.000,00 
100.000,00   0% nad  100.000,00 
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 ne izpolnjuje pogoja obveznega zavarovanja (popoldanci) 

Če znašajo prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po 
pravilih o računovodenju, za leto, za katero se 
ugotavlja davčna osnova v eurih % prihodkov 

nad do 
  12.500,00 80%     
12.500,00 50.000,00 40% nad  12.500,00 
50.000,00   0% nad  50.000,00 
2. Olajšava za mlade do dopolnjenega 29. leta starosti se prizna v višini 1.300 eur/letno 

3. Zvišanje olajšav za vzdrževane družinske člane v letih 2023 in 2024  

1. za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali 

2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno; 

3. za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov, 

4. za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov, 

5. za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov, 

6. za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov, 

7. za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za predhodnega 

vzdrževanega otroka. 

8. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno. 

Obravnava - sprejem zakona bo na izredni plenarni seji DZ RS. 

(vir 17. NOVEMBER 2022,  Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije) 

 

   

 

 

  

 

BODITE POZORNI: VEDNO NOVA IN VSE VEČ LAŽNIH SPOROČIL 

  

Finančno upravo RS zavezanci vsak dan že skoraj dva tedna obveščajo o sporočilih, ki naj bi jih dobili od Finančne uprave 

glede preplačila davka. Opozarjajo, da gre za poskuse prevare in lažna sporočila. Ne nasedajte in nikamor ne sporočajte 

ali vpisujte svojih podatkov. 

Kaj lahko naredite? več... 

Po Fursu in Policiji na spletne prevare opozarja tudi Pošta Slovenije.  

 

 

  

REK-O OBRAZEC OD 1. 1. 2023 

 

FURS organizira izobraževanje o novem REK-O obrazcu, na katerem bomo poročali o izplačilu dohodkov od 1. 1. 2023 
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dalje. 

Finančna uprava za poročanje podatkov o izplačanih dohodkih s 1. 1. 2023 uvaja  REK-O obrazec, ki bo nadomestil 

trenutno veljavne REK obrazce: REK-1, REK-1a, REK-2 in tudi PNiPD ter REK-1f obrazec. Prav tako se bo poenostavilo 

in spremenilo popravljanje predloženih podatkov in oddajanje REK-O obrazca na podlagi samoprijave. 

Vsebina seminarja in prijava…  

 

 

  

 

AKTUALNE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV V LETU 2022 

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...  

 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 
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RAZPISI IN DRUGE AKTUALNE INFORMACIJE 

 Katerih kadrov bo primanjkovalo v letu 2023? 

 Spletno srečanje, 2.12.2022 »Poti zaposlovanja invalidov in dobre prakse delodajalcev« 

 Poziv podjetjem, da aktivno pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb z dobavitelji električne energije 

 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 

 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: 
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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.  
    

 

 
     

 

 


