
1

Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 06. januar 2023 12:08
Za: vesna.odar@ozs.si
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA JANUAR 2023 I.del - Spletni seminarji: Paket sprememb 

davčne zakonodaje, Postanite gospodar svojega časa, Davčni obračun za leto 2022, 
smučanje na Voglu in na Kopah, aktualno...

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA JANUAR 2023 

    

  

  

 

Naslednje bodo izdane v petek, 20. januarja 2023.  

 

 

 

VSEBINA 

   

 Spletni seminar: Paket sprememb davčne zakonodaje, 10.1.2023; 

 Smučanje članov OOZ Radovljica na Voglu, 12.1.2023 in srečanje obrtnikov na Kopah 

21.1.2023; 

 Seminar: Postanite gospodar svojega časa, 12.1.2023; 

 Spletni seminar: Davčni obračun za leto 2022, 24.1.2023; 

 Požar obrtnika v Domžalah; 

 Sprememba davčne uredbe prinaša višje neobdavčene zneske; 

 Nov sistem poročanja o plačah zasebnem sektorju; 

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

 Razpisi in druge aktualne informacije;  

 Obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 

 Reklamno sporočilo Telemach; 
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 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 na povezavi: https://www.ooz-skofjaloka.si/webinar-

paket-sprememb-davcne-zakonodaje/ 

 

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 brezplačna. 

Rok za prijavo: 9. 1. 2023 - več na spletni strani OOZ Radovljica  

 

 

 
 

  

  

NAJAVA: ZIMSKO SREČANJE OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV Z DRUŽINAMI - 

KOPE 2023 TER SMUČANJE ČLANOV OOZ RADOVLJICA NA VOGLU 
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OZS najavlja skupni družabno-smučarski dogodek na Kopah v soboto, 21.1.2023. Več na spletni 

strani OZS. 

 

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. 

   

 

 

 

  

  

 

POSTANITE GOSPODAR SVOJEGA ČASA – TEHNIKE SPROŠČANJA IN 

OBVLADOVANJA STRESNIH SITUACIJ 

  

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 je namenjena obremenjenim ljudem, ki bi se radi naučili kako vzdrževati dobro psiho-

fizično kondicijo za večjo učinkovitost pri delu. 

  

Kdaj in kje: četrtek, 12. januar 2023, od 9. do 11. ure, OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 

Kranj. 

  

Več o programu na spletni strani OZS - dogodki  

Rok za prijavo: 10. 1. 2023. Kotizacija je za člana OOZ Radovljica brezplačna, za nečlane pa znaša 

50 EUR z DDV.   
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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. 

 

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. Prijava in dodatna vsebina na spletni strani OOZ Radovljica - objava 

20.12.2022  

 

 

 

  

  

V POŽARU UNIČEN POSLOVNI OBJEKT V DOBU PRI DOMŽALAH 

 

V torek, 27. decembra, je požar popolnoma uničil poslovni objekt podjetja Koželj, ki ga vodi Zoran 

Poljšak, tudi predsednik OOZ Domžale. Nastala je ogromna škoda. Ogenj je močno poškodoval 

objekt, uničil opremo, material in skladiščene izdelke. 
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Požar je v podjetju Koželj z več kot 60-letno tradicijo predelave zdravilnih zelišč izbruhnil zgodaj 

popoldne. Ko ga je opazil, je ogenj najprej poskušal pogasiti lastnik sam z ročnim gasilnim aparatom. 

Žal se je požar zelo hitro razširil in je bil do prihoda gasilcev že popolnoma razvit. Ti so ga pogasili 

in preprečili, da bi se razširil na bližnjo stanovanjsko hišo. Kljub hitremu posredovanju je ogenj 

popolnoma uničil proizvodne prostore, skladišče in ostrešje. 

  

V požaru, ki naj bi po prvih informacijah izbruhnil zaradi pregrevanja vnetljive snovi, je nastala 

ogromna materialna škoda, saj je objekt zelo poškodovan, uničena je oprema v proizvodnji 

kozmetičnih izdelkov, aparati, material in že skladiščeni končni izdelki. 

  

Oškodovanemu podjetniku je na pomoč priskočila tudi Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom, 

ki je za namene zbiranja pomoči odprla poseben sklic na svojem računu:   

  

Ustanova za humanitarno pomoč obrtnikom 

Celovška cesta 71 

1000 Ljubljana 

  

Poslovni račun pri NLB d.d. št.: SI56 0201 3025 7684 878 

BIC banke: LJBASI2X 

Namen: Požar Koželj Dob pri Domžalah  

Koda namena: CHAR 

Sklic: 00 10-1063  

 

 

  

 

SPREMEMBA DAVČNE UREDBE PRINAŠA VIŠJE NEOBDAVČENE ZNESKE 

POVRAČIL STROŠKOV IN DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 

V Uradnem listu (162/2022) je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil 

stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa zneske povračil stroškov in drugih 

dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Sprememba določa 

višje neobdavčene zneske dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, terenskega dodatka, 

nadomestila za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči 

in plačila za obvezno prakso. 

  

Novi, višji zneski veljajo za povračila stroškov in druge dohodke za januar 2023 oziroma za izplačila 

od januarja 2023 dalje v primeru izplačila jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ali solidarnostne 

pomoči. 

Več na spletni strani OOZ Radovljica - objava 4.1.2023  
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OD 1. JANUARJA NOV SISTEM POROČANJA O PLAČAH V ZASEBNEM 

SEKTORJU 

 

Ob uvedbi prenovljenega REK obrazca s 1. 1. 2023 bo glede na dogovor med Statističnim uradom 

RS in AJPES, vzpostavljeno prehodno obdobje, v katerem bo potekalo vzporedno poročanje 

podatkov o plačah v zasebnem sektorju, tako Finančni upravi RS na novem REK-O obrazcu kot 

AJPES na obrazcu ZAP/M. Poročanje podatkov AJPES bo prek spletne aplikacije Plače potekalo še 

vsaj za vsa mesečna izplačila plač za leto 2023. 

Več na spletni strani AJPES - statistike - Place v zasebnem sektorju.  

 

 

  

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 do 31.12.2022:  

 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.  

 

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic od 1.1.2023 

dalje:  

 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: do 31. 3. 2023 znaša 41,04 

EUR.  Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem 

opravljajo dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu 

za pretekli mesec. 

 Prispevek za zdravstveno zavarovanje: Znesek prispevka za obdobje od 1.1.2023 do 

31.12.2023 znaša 42,91 EUR (10,73 EUR + 32,18 EUR). Prispevek plačujejo zavezanci 

mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na dejansko število dni 

opravljanja dejavnosti v mesecu 

 

Delo upokojencev in študentov:  

 Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in 

študentov znašala 6,17 EUR  
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 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   

 kratkotrajno delo - 1509 - prispevek za zdr. zavarovanje (od 1.1. do 31.12. 2022) znaša 

5,66 EUR, od 1.1.2023 dalje pa 6,07 EUR. Poroča se na obrazcu REK-O. 

 

 

 
  

 

 

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    

 

 

 

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.  
    

 

 
     

 

 


