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Vesna Odar

 
 

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA FEBRUAR 2023 

    

  

  

 

Naslednje e-novice bodo izdane v petek, 17. februarja 2023.  

 

 

 

 

VSEBINA 

   

 Uskladitev članarin v letu 2023, 

 Možnost plačila celoletne članarine - ugodnost; 

 Upravljanje s premoženjem - plemenite kovine, 16.2.2023; 

 Webinar Davčna uredba - novosti, nova sodna praksa in stališča FURS, 20.2.2023; 

 Webinar, Prvič delam zaključni račun..., 28.2.2023; 

 Mednarodno poslovno srečanje Megra 2023, 9.3.2023; 

 Najava Usposabljanja za voznike za leto 2023, 2x v marcu 2023; 

 Usposabljanje in certificiranje varilcev 21.3.-24.3.2023; 

 Priročnik Kostno mišična obolenja povezana z delom; 

 Vsi poslovni subjekti morajo imeti poslovni račun; 

 Sodelovali smo na srečanju smučarjev OZS na Kopah; 

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

 Obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 
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USKLADITEV ČLANARINE V LETU 2023 

 

V letu 2023 je Skupščina OZS določila nove višine članarine in uvedla nove razrede: 

 

člani, ki so samozaposleni plačujejo: 

• član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam opravlja dejavnost domače ali umetnostne 

obrti plačuje 12 EUR mesečno, 

• fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe, v katerih je edini lastnik, družbenik, ki 

je zaposlen in opravlja dejavnost plačujejo 25,00 EUR mesečno, 

 

člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo: 

• tisti, ki zaposlujejo od 1 do vključno 5 zaposlenih, 35,00 EUR mesečno, 

• tisti, ki zaposlujejo od 6 do vključno 10 zaposlenih, 40,00 EUR mesečno, 

• tisti, ki zaposlujejo 11 do vključno 20 zaposlenih, 45,00 EUR mesečno, 

• tisti, ki zaposlujejo 21 in več zaposlenih, 50,00 EUR mesečno.  

 

 

  

 

PLAČILO CELOLETNE ČLANARINE - UGODNOST 

 

V kolikor boste najkasneje do 28. 2. 2023 poravnali članarino za leto 2023 (11 mesečnih članarin) 

v enkratnem znesku, vam OZS prizna popust v višini enomesečne članarine. 

Preden plačate preverite v kateri razred spadate. Pri plačilu uporabite sklic: vaša DŠ – 2023. 

Vsi člani, ki bodo poravnali letno članarino do predvidenega roka poknjižijo prejeti račun za januarsko 

članarino. Za članarino za obdobje od februarja do decembra 2023 pa bodo dobili en skupni 

dokument (bremepis), ki ga tudi zavedejo v svoje evidence kot letni račun (za vsa dodatna pojasnila 

se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin T: 01 58 30 844).  

 

 

 

  

  

UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM - PLEMENITE KOVINE, TRENUTNA 

FINANČNA SITUACIJA IN IZZIVI 

  

Članom OOZ gorenjskih regij bo na webinarju, v četrtek, 16.2.2023, podrobneje predstavljena 

današnja finančna situacija na trgu in izzive, s katerimi se srečujemo vsak dan. Ker živimo v zelo 
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nepredvidljivem in negotovem času, so informacije izrednega pomena. Informacijami so namenjene 

tako fizičnim osebam kot podjetnikom. 

  

Vsebina webinarja, predstavitev predavatelja in obvezna prijava na dogodek najkasneje do 

15.2.2023 na povezavi: https://www.ozs.si/koledar/upravljanje-s-premozenjem_plemenite-kovine-

trenutna-financna-situacija-in-izzivi-63b5a104216d479538e4e8c2. 

   

 

 

 

 

Brezplačni webinar  
DAVČNA UREDBA 

(novosti, nova sodna praksa in stališča FURS) 
  

OOZ Škofja Loka v okviru projekta SPOT svetovanje Gorenjska vabi na brezplačni spletni webinar na temo 
sprememb Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
(davčna uredba), ki veljajo od 1. 1. 2023 dalje. 
 
Webinar bo v ponedeljek, 20. februarja 2023, od 10.00 do 12.15 ure 
Predavateljica: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik 
 
Prijavite se lahko najpozneje do petka, 17. februarja 2023 oz. do zasedbe mest. Ne odlašajte s prijavo! 
Prijavite se lahko na spletni povezavi: https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0NAb000000LK0zMAG  
Več o vsebini lahko preberete na spletni povezavi: https://www.ozs.si/koledar/davcna-uredba-novosti-nova-
sodna-praksa-in-stalisca-furs-63dcb367216d479550cf2fea?return_to_ypos=0 
 
 
  

  
 

 

  

  

Najava delavnice 

PRVIČ DELAM ZAKLJUČNI RAČUN IN DAVČNI OBRAČUN ZA S.P. TER DAVČNI 

OBRAČUN ZA NORMIRANCE Z DAVČNIMI NOVOSTMI V LETU 2023 

  

Predavateljica Urška Trobej, torek, 28.2.2023 od 11. do 13.30 ure. 

 

Delavnica je namenjena vsem, ki se boste samostojno lotili priprave zaključnega računa  za 

samostojne podjetnike ter davčni obračun za normirance in s.p , ki ugotavljate davčno osnovo z 
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upoštevanjem dejanskih  stroškov. 

 

Nekaj točk iz vsebine seminarja:  

 Vodenje evidenc in poslovnih knjig za namene priprave davčnega obračuna in zaključnega 

poročila 

 Novosti v letu 2023, priglasitev načina ugotavljanja davčne osnove, primerjalna kalkulacija 

ugotavljanja davčne osnove po novem v letu 2023 

 Davek in davčna osnova 

 Akontacija davka iz dejavnosti 

 Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida (metodologija izpolnjevanja) 

 Prehod med načini ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov na 

ugotavljanje z upoštevanjem dejanskih stroškov 

 Davčni vidik pripoznavanja stroškov: reprezentance, amortizacije, davčno nepriznanih 

stroškov ipd. 

 Obračun in knjiženje amortizacije 

 Ugotovitev poslovnega izida in knjiženje zaključne temeljnice 

 Hitra preveritev »kontrolnih« točk ob zaključku leta na podlagi bruto bilance 

Organizator predavanja je OOZ Kranj. Za člane OOZ Radovljica bo delavnica brezplačna. 

Prijava bo v tednu dni možna preko spletne strani www.ooz-radovljica.si ali na povezavi 

https://www.ozs.si/Dogodki.aspx, lahko pa se na dogodek pred objavo prijavite na elektronski naslov 

vesna.odar@ozs.si.    

 

 

 

  

 

 

Vabilo na mednarodno poslovno srečanje MEET4BUSINESS - MEGRA 2023 

  

Poslovno srečanje MEET4BUISNESS MEGRA 2023 bo potekalo 9. marca 2023, v živo na sejmišču v Gornji 

Radgoni in 10. marca 2023, v spletu v sklopu 32. Mednarodnem sejma GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE, 

KOMUNALE IN OBRTI v Gornji Radgoni. Več si lahko preberete v priloženem vabilu MEET4BUISINESS 

MEGRA 2023. 
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NAJAVA USPOSABLJANJA VOZNIKOV ZA LETO 2023 

 

Redno usposabljanje voznikov po programu za leto 2023 (KODA 95) bo v soboto, 4. marca 2023 ob 

8.00 v Kulturnem domu Jožeta Ažmana v Bohinjski Bistrici in v soboto, 18. marca 2023 v Gostinsko 

turistični šoli v Radovljici. 

Prijave bodo mogoče od 22. februarja 2023 dalje v računovodstvu OOZ Radovljica.  

   

 

 

 

  

  

USPOSABLJANJE IN CERTIFICIRANJE VARILCEV 

 

Usposabljanje in certificiranje varilcev je organizirano glede na večletno prakso, v dogovoru z 

Institutom za varilstvo (IZV),  Sekcija kovinarjev pri OZS in na pobudo članstva. Izbirate lahko med 

TIG varjenjem (aluminij, nerjavno in konstrukcijsko jeklo), MIG/MAG varjenjem (aluminij, nerjavno in 

konstrukcijsko jeklo), plamenskim spajkanjem bakra in REO načinom varjenja. 

  

5 - dnevno usposabljanje bo potekalo od  20.03.2023 (teorija: on-line) /21.03. – 24.03. 2023 

(praksa: na Institutu za varilstvo, Ptujska ulica 19, 1000 Ljubljana). Prijave so možne do četrtka, 

16.03.2023 oziroma do zapolnitve mest, zato v primeru interesa pohitite s prijavo.  

  

Cenik usposabljanja varilcev za člane OZS in prijavnica sta na voljo na spletni strani 
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OZS: Usposabljanje in certificiranje varilcev (ozs.si) 

   

 

 

  

 

PRIROČNIK KOSTNO-MIŠIČNA OBOLENJA, POVEZANA Z DELOM / SPLETNA 

IN TISKANA RAZLIČICA 

 

Priročnik Kostno-mišična obolenja, povezan z delom, obravnava težave pri štirinajstih 

najpogostejših kostno-mišičnih obolenjih, okoliščine na delovnem mestu, kjer se težave najpogosteje 

pojavijo, zgodnje zdravljenje in rehabilitacijo, ohranjanje aktivnosti, vpliv psihosocialnih dejavnikov 

na vračanje na delo in promocijo dobrega mišičnega zdravja. Pregledno so prikazane osnovne 

značilnosti bolezenskih stanj in priporočila za hitro odkrivanje ter zdravljenje. Dodane pa so tudi 

kratke vaje za krepitev in predvsem preprečevanje kostno-mišičnih obolenj. Priročnik je namenjen 

delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom. 

Priročnik v spletni obliki dostopen na portalu Varnost in zdravje pri delu: 

http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/publikacije. V kolikor želite tiskan izvod 

priročnika, nam to sporočite na telefon 04 53 20 282 (Vesna Odar). 

   

 

 

  

 

VSI POSLOVNI SUBJEKTI MORAJO IMETI ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN 

 

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse 

osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence, torej gospodarske družbe, samostojni 

podjetniki, društva, zavodi in tako dalje) odprt transakcijski račun pri ponudniku plačilnih storitev, 

to je pri banki ali hranilnici. Več informacij najdete v prispevku na 

povezavi https://www.gov.si/novice/2023-01-18-vsi-poslovni-subjekti-morajo-imeti-odprt-

transakcijski-racun/ .  
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SODELOVALI SMO NA SREČANJU SMUČARJEV OZS NA KOPAH 

 

Na Kopah je v soboto, 21. 1. 2023  potekalo zimsko srečanje obrtnikov in podjetnikov z družinami, ki 

ga že tradicionalno organizira Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skupaj z območnimi zbornicami. 

Poleg druženja in zabave je v okviru srečanja potekalo tudi tekmovanje v veleslalomu. 

Dogodka smo se udeležili tudi smučarji iz OOZ Radovljica. Od 11 tekmovalcev iz OOZ Radovljica 

smo prejeli kar 3 medalje. 

   

 

 

  

Prispevki za socialno varnost FURS 

Minimalna plača gov.si: 

 Minimalna plača se za delo s polnim delovnim časom, od 1. januarja 2023, poveča 

na 1.203,36 EUR. 

  

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. 

Rok za plačilo akontacije dohodnine v letu 2023:  

 

Zaradi poenotenja roka za plačilo prispevkov in ak. dohodnine od dohodka iz dejavnosti, se rok za 

plačilo akontacije dohodnine prestavi na najpozneje 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Delo upokojencev in študentov:  

 Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 21. januarja 2023 

znaša bruto 6,92 EUR, neto 5,85 EUR (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni 

račun). Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo. 

 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 znaša 6,17 EUR bruto.  
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Na letnem nivoju na podlagi tovrstne civilnopravne pogodbe lahko upokojenec prejme 

največ 9.237,96 EUR.  

 kratkotrajno delo - 1509 - od 1.1.2023 dalje 6,07 EUR. oz. 0,30 % od povprečne plače 

oktober 2022 (0,30 % od 2.024,03 €). Zavarovane družinskih članov, ki opravljajo 

delo brezplačno se lahko opravlja maksimalno 40 ur/mesečno. Prispevek se nakaže na 

TRR za ZZ: 0110 0888 3000 073, sklic na št. 19 DŠ - 45004. 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. 

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.  
    

 

 
     

 

 


