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Vesna Odar

Od: Vesna Odar <vesna.odar@ozs.si>
Poslano: petek, 17. februar 2023 09:23
Za: vesna.odar@ozs.si
Zadeva: OBRTNIŠKE NOVICE ZA FEBRUAR 2023 II.del - Tudi mala podjetja se lahko prijavite 

za pomoč po ZPGOPEK; ugodnost plačila letne članarine do 28.2.2023; spletni 
seminarji; usposabljanje za voznike za leto 2023 - Koda95; MEGRA 2023...

 

 

OBRTNIŠKE NOVICE ZA FEBRUAR 2023 

    

  

  

 

Naslednje e-novice bodo izdane v petek, 3. marec 2023.  

 

 

 

 

VSEBINA 

   

 Prijavite se za pomoč po ZPGOPEK, tudi mala podjetja ste v II.polovici leta upravičeni do pomoči 

- POZOR le od 21.-28.2.2023; 

 Možnost plačila celoletne članarine (le do 28.2.2023) - ugodnost; 

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

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

 Redno usposabljanje za voznike, 4.3.2023 in 18.3.2023; 

 Webinar, Kaj je dobro vedeti pred sklenitvijo gospodarske pogodbe, 9.3.2023 ; 

 Mednarodno poslovno srečanje Megra 2023, 9.3.2023; 

 Vsi poslovni subjekti morajo imeti poslovni račun; 

 Subvencije za zaposlitev mladih; 

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

 Obvestila in ugodnosti za člane OOZ Radovljica; 
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PRIJAVITE SE ZA POMOČ PO ZPGOPEK, TUDI MALA PODJETJA STE V DRUGI 

POLOVICI LETA UPRAVIČENA DO POMOČI 

 

 

Kot napoveduje SPIRIT Slovenija, bo v časovnem oknu od 21. do 28. februarja 2023 možna 

prijava za uveljavljanje pomoči gospodarstvu po ZPGOPEK. Ob tem takoj poudarimo, da zaradi 

subvencionirane cene električne energije in cenovne kapice v prvi polovici leta pomoč večini naših 

članov ni dosegljiva, saj pomoč dobijo že pri viru stroška, torej z nižjo ceno električne energije. To 

pa ne velja za drugo polovico leta, v kateri so do pomoči upravičeni vsi, saj regulacije cene v tem 

obdobju ni. Večina naših članov namreč izpolnjuje pogoj, da je njihova pogodbena cena v 2023 višja 

od 1,5 kratnika cene iz leta 2021, povprečje je bilo takrat namreč okrog 62 EUR za MwH, zato za 

pomoč v drugi polovici leta lahko zaprosi. 

 

Za pomoč v drugi polovici leta se morate zato prijaviti vsi upravičenci in to že sedaj v 

februarskem terminu prijav, vloge pa se lahko oddajo le elektronsko preko spletne aplikacije. Čas do 

odprtja prijav pa izkoristite za pripravo, ne pozabite pa tudi na prijavo v portal in urejeno kvalificirano 

digitalno potrdilo. 

 

V nadaljevanju pa več o vnosu vlog za pomoč za omilitev posledic energetske 

krize: https://www.ozs.si/novice/prijavite-se-za-pomoc-po-zpgopek-tudi-mala-podjetja-ste-v-drugi-

polovici-leta-upravicena-do-pomoci-63ecb7a9216d470fdfd2fc66   

 

 

  

UGODNOST PLAČILA CELOLETNE ČLANARINE 

 

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, 
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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. 

 

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.  

 

 

 

  

 

 

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 
 
Prijava na webinar zaradi polne zasedenosti žal ni več mogoča. Zainteresirani člani lahko pridete na OOZ 
Radovljica in bomo seminar spremljali skupaj v tajništvu zbornice. Prisotnost sporočite na mail: 
vesna.odar@ozs.si.   
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 
 
 
  

  
 

 

  

 



4

 

 

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. 

 

Spletna 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 

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 

na povezavi: https://www.ozs.si/koledar/zakljucni-racun-in-davcni-obracun-za-sp-in-normirance-za-

leto-2022-ter-novosti-2023-prakticna-63e9e972216d4703178b5ccd  

 

 

 

  

  

REDNO USPOSABLJANJE ZA VOZNIKE ZA LETO 2023 
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Vozniki, obveščamo vas, da bomo v mesecu marcu 2023 organizirali redna usposabljanja za voznike 

za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu po predpisanem programu za leto 2023 in sicer:  

 v soboto, 4. 3. 2023 od 8. do 14. ure v dvorani doma Joža Ažman v Bohinjski Bistrici, 

 v soboto 18. 3. 2023 od 8. do 14. ure v predavalnici Srednje gostinske in turistične 

šole v Radovljici. 

PRIJAVNICA dobite v tajništvu zbornice ob prijavi ali pa na spletni strani OOZ Radovljica, zavihek 

storitve in obrazci (https://www.ooz-radovljica.si/storitve/obrazci/). 

Kotizacija:  

 20,00 EUR za člane OOZ Radovljica, 

 30,00 EUR za zaposlene pri članu in 

 50,00 EURza nečlane. DDV je vključen v ceni. 

 

Prijave z vplačilom zbiramo v tajništvu zbornice od četrtka, 23. 2. 2023 dalje. 

Izpolnjeni  prijavnici priložite KOPIJO vozniškega dovoljenja. Dodatne informacije po telefonu 051 

421 577 Vesna Odar.  

 

 

 

  

  

WEBINAR "KAJ JE DOBRO VEDETI PRED SKLENITVIJO GOSPODARSKE 

POGODBE" 

  

V poslovnem svetu se vsakodnevno sklene na tisoče pogodb, ki določajo pravice in obveznosti 

poslovnih partnerjev. Na webinarju bomo pozornosti posvetili osnovam priprave pogodb in vam 

pomagali pri čim jasnejši določitvi vsebine vaših pravic in obveznosti. Tako bomo razložili:  

 kakšne pogodbe se v praksi sklepajo; 

 koliko svobode imata pogodbeni stranki pri določanju vsebine pogodbe; 

 katere so najpogostejše klavzule, ki se pojavljajo v pogodbah; 

 katerim napakam se pri sklepanju pogodb izogniti; 
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 kako pogodbe razlaga sodišče v primeru spora; 

Predavatelj, Žiga Novak je pravni strokovnjak s skoraj desetletnimi izkušnjami pri delu v različnih 

pravnih panogah. 

Webinar bo v četrtek, 9. 3. 2023 od 9. do 10.30 ure. Za člane OOZ Radovljica je udeležba 

brezplačna. Obvezna je prijava na povezavi:https://www.ozs.si/koledar/webinar-kaj-je-dobro-vedeti-

pred-sklenitvijo-gospodarske-pogodbe-63d9477b216d47b87f9e024b  

 

 

 

  

  

 

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.  

 

Mednarodno poslovno srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, 

organizacijam in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s 

potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in tujine. Program je sestavljen tako, da na podlagi 

vnaprej izbranih srečanj omogoča podjetjem 30 minutne individualne sestanke s potencialnimi 

poslovnimi partnerji. 

Več na povezavi: https://www.ooz-radovljica.si/meet4business-megra-2023/  

 

 

  

 

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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SUBVENCIJE ZA ZAPOSLITEV MLADIH 

 

Zavod RS za zaposlovanje je 1.2.2023 objavil novo javno povabilo Hitrejši vstop mladih na trg dela, 

s katero zbira ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih, mlajših od 26 let. 

  

Pridobite mesečno subvencijo v višini 300 do 490 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 25. leta 

starosti ali sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas. Izplačuje se 18 mesecev. Delovno 

razmerje sklenete za nedoločen čas.  

Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, kar 

dolgoročno krepi njihovo odpornost na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz. Z zagotavljanjem 

pridobivanja zlasti digitalnih veščin spodbujajo tudi pridobivanje kompetenc tako pri mladih kot 

njihovih mentorjih. 

  

Oddaja ponudb je mogoča od 1. 2. 2023 do porabe sredstev, najdlje do 30. 9. 2023. Več informacij 

najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.  

 

 

  

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:  
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 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.  

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... oz. 

na spletni strani OOZ Radovljica - nepremičnine - apartma v Termah 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 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 
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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.  
    

 

 
     

 

 


