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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 09. december 2022 13:04
Za: vesna.odar@ozs.si
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA DECEMBER 2022/I.del - Novoletna prireditev, petek, 

16.12.2022 ob 18.uri, spletni seminarji in delavnice, razstava in odkup adventne 
dekoracije, oglas, aktualno...

 

  

   

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA DECEMBER 2022  
 

 

  

  

 

Naslednje bodo izdane v petek, 23. decembra 2022.  

 

 

 

VSEBINA 

 Novoletna prireditev za obrtnike - petek, 16.12.2022; 

 Delavnica tehnike sproščanja in obvladovanja stresnih situacij, 14.12.2022; 

 Spletni seminar: Pravice potrošnikov po novem, 15.12.2022; 

 Spletni seminar: Paket davčne zakonodaje, 10.1.2023; 

 REK-O obrazci od 1.1.2023 dalje - online delavnica, 15.12.2022; 

 Pripravljajo se spremembe na področju očetovskega in starševskega dopusta; 

 Vabljeni na razstavo adventne dekoracije; 

 Oglas: Prodaja se blagovna znamka Grizika; 

 Aktualne subvencije za zaposlovanje v letu 2022; 

 Prisp. za soc. varnost, minimalna plača, doh. lestvica,..; 
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 Oglas - prodaja se blagovna znamka GRIZIKA; 

 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 OOZ RADOVLJICA 

  

Člane, obrtnike in upokojene obrtnike ter njihove partnerje vabimo na novoletno prireditev Območne 

obrtno-podjetniške zbornice Radovljica, ki bo v petek, 16. decembra 2022 ob 18.00 uri, v 

Restavraciji Avsenik v Begunjah.  

Organizirali bomo zabavno - glasbeni program, podelitev priznanj jubilantom in večerjo. Nastopil bo 

tenorist Klemen Torkar ob spremljavi pianistke Mojce Prus .  

  

Zaradi organizacije prireditve svojo udeležbo potrdite najkasneje do torka, 13.12.2022 na GSM 

051421 577 ali na elektronski naslov: vesna.odar@ozs.si . Prispevek za novoletno večerjo znaša 20 

EUR. Poravnate ga v tajništvu zbornice ob prijavi.  
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DELAVNICA TEHNIKE SPROŠČANJA IN OBVLADOVANJA STRESNIH 

SITUACIJ 

 

Ali ste vedeli, da lahko s samo nekaj minutami na dan uspešno vzdržujemo visok nivo energije in s 

tem preprečimo negativne učinke stresa na naše počutje in zdravje? 

Živimo v turbulentnih časih in čedalje več ljudi ima težave z obvladovanjem vseh pritiskov sodobnega 

načina življenja. Posledice stresa se odražajo v pomanjkanju časa, pomanjkanju energije, nervozi, 

nespečnosti, glavobolih, bolečinah v križu, ipd. Če so vam naštete stvari poznane, vas vabimo na 

delavnico, na kateri se boste lahko naučili učinkovitih strategij in tehnik za lažje obvladovanje 

vsakodnevnih stresnih situacij. 

Delavnica bo potekala na OOZ Kranj v sredo, 14.12.2022, 9:00 - 11:00. 

Za člane OOZ Radovljica in ostalih gorenjskih zbornic je delavnica brezplačna, ostali udeleženci 

pa plačajo ceno 50 EUR z DDV. 

Več o vsebini delavnice ter prijava na dogodek na povezavi…    

 

 

 

  

  

 

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... 

   

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.   
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SPLETNI SEMINAR: PAKET SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE 

 

Zakon o dohodnini bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa naj bi se 

začel za davčna leta, ki se začnejo s 1. 1. 2023. Na seminarju se bomo seznanili z temami kot so: 

Kako se bo spremenila obdavčitev normirancev? Kakšni so novi pogoji za izplačilo dela plače za 

poslovno uspešnost? Kdaj bodo zavezanci lahko pridobili podatke o osnovah za refundacijo plače? 

Bo potrebno ponovno izročati račune strankam? Na webinarju bomo obravnavali spremembe ZDoh-

2, ZDavPr in ZDavP-2. več... 

Kdaj in kje: torek, 10. januar 2023, od 10. do 12. ure, preko spleta. 

Predavateljica na seminarju bo Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-

podjetniške zbornice Slovenije. 

Kotizacija je za člane OOZ Radovljica brezplačna, ostali udeleženci plačajo 80 EUR z DDV na 

osnovi izstavljenega predračuna. 

Rok za prijavo: 9. 1. 2023 na e-prijavi  

 

 

 

  

  

ONLINE DELAVNICA FURS-A: REK-O OBRAZEC OD 1. 1. 2023 

 

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. 

Na izobraževanju vam bodo predstavili: 

•    zbirni in individualni del REK-O obrazca s poudarkom na novostih med drugimi tudi s poročanjem 

dodatnih podatkov o plači, 

•    predlaganje popravkov REK-O obrazcev, 

•    predlaganje REK-O obrazcev na podlagi samoprijave, 
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•    primer poročanja o izplačani plači. 

Za udeležence bo usposabljanje brezplačno, vseeno pa je potrebna prijava. 

Datum in čas: 15. 12. 2022, ob 9,00 preko MS Teams. 

Prijava na seminar : Spletna prijava 

Prijava je mogoča do zasedbe mest oziroma do ponedeljka, 12. 12. 2022.  

 

 

  

 

PRIPRAVLJAJO SE SPREMEMBE NA PODROČJU OČETOVSKEGA IN 

STARŠEVSKEGA DOPUSTA 

   

V Uradnem list RS št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022 je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F).  

Zakon prinaša spremembe na področju 

- starševskega in očetovskega dopusta, 

- pravice staršev do krajšega delovnega časa, 

- starševskega nadomestila.  

Nova ureditev očetovskega in starševskega dopusta bo veljala za starše otrok, rojenih od 1. 

aprila 2023 dalje, ostale spremembe pa od 1. aprila 2023 (npr. krajši delovni čas do osmega leta 

starosti - to pomeni, da bodo vlogo lahko vložili tudi starši otrok, ki krajši delovni čas koristijo ali so 

koristili po veljavnem zakonu in bi želeli koristiti po novem). več... 

 

 

 

  

  

VABLJENI NA RAZSTAVO ADVENTNE DEKORACIJE 

 

Članica dr. Sabina Šegula bo od ponedeljka dalje v vitrini OOZ Radovljica razstavljala izdelke za 

adventno okrasitev domov. Vabljeni ste, da si ogledate sodobne ali klasične adventne venčke, ki 

lahko v vaš dom prinesejo veselje in ustvarijo prijetno vzdušje v času pred božičem. 

Če si želite polepšati dom ali obdariti svoje domače ali prijatelje lahko dekoracijo tudi kupite. Svoj 
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interes povejte v tajništvu zbornice, da uredimo plačilo. 

Vabljeni na ogled ali odkup.  

 

 

  

 

OGLAS - prodaja se blagovna znamka GRIZIKA 

  

Članica vam omogoča nakup blagovne znamke GRIZIKA. Veljavnost imena je 10 let (od 7.12.2022 

dalje) in je primerno za trženje sladic na palčki, poznanih kot Cake pops. Ime je uveljavljeno in dobro 

poznano. Nakup blagovne znamke vam daje izključno pravico do uporabe tega imena. 

Za več informacij pokličite na GSM: 040 212 686.  

  

 

 

  

 

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:  
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 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 

 Vlada sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 v višini 1,2 milijarde evrov 

pomoči 

 Novoletna prireditev za otroke  

 Razpisi Občine Radovljica  

 Razpisi Občine Gorje  

 Razpisi Občine Bohinj  

 Razpisi Občine Bled  

Aktualni razpisi:  

 Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko 

podpornih institucij za leto 2023 

 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 
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 UGODNOSTI ČLANSTVA OZS 

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

 Proste termine za letovanje v Termah Olimie do 1. 7. 2023 si lahko ogledate na povezavi... 

 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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