
1

Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 23. december 2022 09:04
Za: vesna.odar@ozs.si
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA DECEMBER 2022/II.del - Spletna seminarja: Paket 

sprememb davčne zakonodaje in Davčni obračun za leto 2022, Mojstrski izpiti-
pridobitev strokovne izobrazbe, najava zimskega srečanja z družinami na Kopah in 
smučanje na Voglu, aktualno...

 
 

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA DECEMBER 2022 

    

  

  

 

Naslednje bodo izdane v petek, 6. januarja 2023.  

 

 

 

VSEBINA 

   

 Spletni seminar: Paket sprememb davčne zakonodaje, 10.1.2023; 

 Spletni seminar: Davčni obračun za leto 2022, 24.1.2023; 
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 Mojstrski izpiti - pridobitev srednje strokovne izobrazbe; 

 Najava: Zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami - Kope 2023 ter smučanje članov 

OOZ Radovljica na Voglu; 

 Vabljeni na razstavo adventne dekoracije; 

 Aktualne subvencije za zaposlovanje; 

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

 Razpisi in druge aktualne informacije;  

 Obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 

 Reklamno sporočilo Telemach; 

 Katalog ugodnosti in popustov mozaika podjetnih ter predstavitveni film. 

 

 

  

  

 

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 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 po novem? 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  
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SPLETNI SEMINAR: DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2022 

  

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2023 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in 

obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2022. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem 

strokovno praktičen seminar, z napotki in priporočili za izdelavo. 

  

Kdaj in kje: 

torek, 24. januar 2023, od 10. do 13. ure, preko spleta. 

  

Program več... 

 

Seminar bo izvedla Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenije.  

  

Kotizacije je za člane OOZ Radovljica ni. Ostali udeleženci plačajo ceno 80 EUR z 

DDV. Udeleženci kotizacijo poravnajo na osnovi izstavljenega predračuna! 

  

Rok za prijavo: 23. 1. 2023. Prijavni obrazec na povezavi... 

   

 

 

 

  

  

MOJSTRSKI IZPITI - PRIDOBITEV SREDNJE IZOBRAZBE 
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OZS izvaja mojstrske izpite od leta 2000,  in sicer za 54 mojstrskih nazivov. Mojstrski izpiti se izvajajo 

tudi za večino deficitarnih poklicev, za katere vpis v redne izobraževalne programe ni možen. 

Pridobljen mojstrski naziv pomeni odlično priložnost za večjo zaposljivost v izbranem poklicu, za 

podjetje pa konkurenčno prednost v dejavnosti, saj se z uporabo blagovne znamke »Mojster« 

poudari mojstrstvo in kakovost izdelkov ali storitev.   

OZS skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja 

25. razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednje mojstrske nazive: na povezavi...  
RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 02. JANUARJA 2023 IN TRAJA DO 31. DECEMBRA 2023. 
Pogoji, prijava k opravljanju mojstrskega izpita, prijavnina, pristopni roki in ostale vsebine so na 

voljo na povezavi... 

Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pri gospe 

Suzani Kljun, telefon 01/58 30 574, e-naslov: suzana.kljun@ozs.si ter Ani Treven, telefon 01/58 30 

509, e-naslov: ana.treven@ozs.si 

 

 

 
 

  

  

 

NAJAVA: ZIMSKO SREČANJE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV Z DRUŽINAMI - 

KOPE 2023 TER SMUČANJE ČLANOV OOZ RADOVLJICA NA VOGLU 

 

OZS najavlja skupni družabno-smučarski dogodek na Kopah v soboto, 21.1.2023 več.... Odbor za 

šport pri OOZ Radovljica načrtuje, da bi se ga udeležili tudi člani OOZ Radovljica.  

 

S tem namenom in namenom druženja bomo v četrtek, 12.1.2023 organizirali "trening" na smučišču 

Vogel. OOZ Radovljica bo krila stroške dopoldanske smučarske karte in strošek tople malice. 

Obvezna je predhodna prijava na telefon 051 421 577 ali na mail: vesna.odar@ozs.si, najkasneje do 

10.1.2023. 

   

 

 

 



5

  

  

 

VABLJENI NA RAZSTAVO ADVENTNE DEKORACIJE 

 

Članica, dr. Sabina Šegula v vitrini OOZ Radovljica razstavlja izdelke za adventno okrasitev doma. 

Vabljeni, da si ogledate sodobne ali klasične adventne venčke in dekoracijo, ki lahko v vaš dom 

prinesejo veselje in ustvarijo prijetno vzdušje v času novoletnih praznikov. 

Če si želite polepšati dom ali obdariti svoje domače ali prijatelje lahko dekoracijo tudi kupite. Svoj 

interes povejte v tajništvu zbornice, da uredimo plačilo. Razstavljena dekoracija bo na voljo do 6. 

januarja 2023.  

 

 

  

 

AKTUALNE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV V LETU 2022 

 

Delodajalci - aktualne finančne spodbude - povezava... 

 

Ponudbe oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. 

 

Spletna stran Zavoda za zaposlovanje na povezavi...  

 

 

  

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.  
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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 

 Izplačilo poslovne uspešnosti v letu 2022 in 2023 

 Delodajalci - s 1. 1. 2023 samo še elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije 

 Podrobnejši opis Obračuna davčnega odtegljaja REK-O obrazca in postopka oddaje prek 

eDavkov 

 Oddaja REK-O obrazca omogočena od 3. 1. 2023 dalje 

 Spremembe Zakona o dohodnini 

 Razpisi Občine Radovljica  

 Razpisi Občine Gorje  

 Razpisi Občine Bohinj  

 Razpisi Občine Bled  

Aktualni razpisi:  

 Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LES 

 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 
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RAZNA OBVESTILA 

 SPLETNA STRAN OOZ RADOVLJICA 

 UGODNOSTI ČLANSTVA OZS 

 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 6,00 EUR z DDV, za ostale pa 9,00 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 
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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.  
    

 

 
     

 

 


