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 Število ur v mesecu NOVEMBRU 2022: 176 ur =  21 delovnih dni in 1 dan praznik 
 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - november 2022 
 

       

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 
 

  1.181,75 6.893,57 
 

1.969,59     

 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     183,17 1.068,50  

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     104,58 610,08  

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58  

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     75,16 438,43  

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     77,52 452,22  

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,26 36,54  

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19  

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89  

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89  

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78  

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,65 9,65  

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,71 4,14  

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79  

Skupaj drugi prisp.       4,72 27,57  

PRISPEVKI SKUPAJ       451,41 2.633,34  

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

*   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP):  1.969,59 EUR 

**  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60 % od  1.969,59 = 1.181,75 EUR 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s  
    petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.969,59 x 3,5 =  6.893,57 EUR 

 

 

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje 

do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 

 

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti 
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 41,04 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 40,00 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni 

delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ  in za invalidnost in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z 

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic (OPSVD) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 
Če podatki v OPSVD niso pravilni in/ali popolni, ali če obrazec ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVD najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - november 2022 
 

       

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

90 % 
PP** 

3,5 PP*** 

 

  1.772,63 6.893,57 
 

1.969,59       
 

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     274,76 1.068,50  

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     156,88 610,08  

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 431,64 1.678,58  

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     112,74 438,43  

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     116,28 452,22  

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     9,39 36,54  

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 238,41 927,19  

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89  

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89  

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,54 13,78  

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     2,48 9,65  

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     1,06 4,14  

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,54 13,79  

Skupaj drugi prisp.       7,08 27,57  

PRISPEVKI SKUPAJ       677,13 2.633,34  

 

        DŠ pomeni davčna številka zavezanca       

        *     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR          
        **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu v letu 2022 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače PP:  
               90 % od 1.969,59 = 1.772,63 EUR 
        ***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
              odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.969,59  x 3,5 = 6.893,57 EUR   
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Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki. 
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Opomba: Ker se Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s 1.1.2020 ne uporablja več, v 

nadaljevanju navajamo le zneske po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja – v nadaljevanju Uredba (Uradni list RS, št. 140/2006, 

76/2008, 63/2017 in 71/18).  

 

2. Prehrana: 

- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 7,96 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 7,96 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,99 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

 

3. Dnevnice za službena potovanja v RS (enako za zaposlene): 

              neobdavčeno 

        po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      do 21,39 EUR 

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =          do 10,68 EUR 

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                   do   7,45 EUR                                    

 
4. Kilometrina: 
Na podlagi Uredbe se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,43 EUR – ne všteva v davčno 
osnovo. 

               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 
4,49 EUR /dan – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 
dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža 
delodajalca). 

 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1.1.2022) = 1.074,43 EUR. Pozor: Najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 01.03.2022 do 
28.02.2023 znaša 1.181,75 EUR (glej pojasnilo spodaj). 
 
Opomba: Zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, so od 01.01.2020 vsi dodatki, del plače za 
poslovno in delovno uspešnost, izvzeti iz minimalne plače. 
 
 
7. Prevoz na delo: 
1. V višini 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom 
opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer 
oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
2. Do višine 140 EUR, če je delavec prisoten najmanj en dan na delu in je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. 
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Po novi ureditvi (za povračila stroškov od meseca septembra 2021 dalje) so povračila stroškov za 
prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme 
ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, 
da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se  znesek, ki se ne všteva v davčno 
osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,21 evra za vsak polni kilometer 
razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, 
če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega 
prebivališča. 
Opomba: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom 
stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih 
kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi 
o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem. 
 

Več informacij: Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe | GOV.SI 
 
 
8. Povprečna bruto plača v RS predpretekli mesec:  
      (september 2022)  = 1.986,82 EUR 
 
 
9. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2022): 
        

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

  1.143,03 375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)  

1.143,03   375,00 

  
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna 
olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 375,00 eura. 
 
10. Posebne olajšave ZA LETO 2022:        
 

  Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka  209,17 

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 757,91 

Za drugega vzdrževanega otroka 227,39 

Za tretjega vzdrževanega otroka 379,26 

Za četrtega vzdrževanega otroka 531,12 

Za petega vzdrževanega otroka 682,99 

 
 
11. Regres za letni dopust: 
Zakon o delovnih razmerjih v 131. členu določa, da je dolžan delodajalec delavcu, ki ima pravico 
do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače (1.074,43 EUR). Regres 
mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno 

https://www.gov.si/novice/2021-07-15-povracilo-stroskov-prevoza-sprememba-uredbe/
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pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok 
izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
 
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do 
100% odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjih podatkih 
Statističnega Urada RS, glede na dan izplačila regresa, ni potrebno obračunati prispevkov 
za socialno varnost. V skladu z novelo Zakona o dohodnini pa se regres do te višine ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  
Navedeno pomeni, da je po uveljavitvi sprememb izplačilo regresa, na dan izplačila, neobdavčeno 
in neoprispevčeno do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (zadnje 
znane na dan izplačila – trenutno znaša 1986,82 EUR), kar pomeni, da bo delavec prejel regres 
v celotnem znesku. 
Ker pa se povprečna mesečna plača spreminja, je zakonodajalec na letni ravni postavil limit in 
sicer bo izplačilo regresa neobdavčeno do višine 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
Eventuelno obdavčitev regresa (samo z dohodnino) bo davčni organ poračunal ob letni odmeri 
dohodnine. 
 
12. Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev: 
 

Začasno in občasno delo upokojencev  

Leto 
MIN bruto urna 
postavka v EUR 

MAX bruto 
dohodek v EUR 

od 1.3.2022 do 13.5.2022 5,77 8.639,07 

od 14.5.2022 do 28.2.2023 6,17 9.237,96 
 
 
13. Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo: 
 

Študentsko delo  Veljavnost od              MIN bruto urna postavka v EUR 

  od 15. 1. 2022 6,17   
 
 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  729,58        16 % 

729,58 2.145,83 116,73   + 26 %  nad 729,58 

2.145,83 4.291,67 484,96   + 33 %  nad 2.145,83 

4.291,67 6.180,00 1.193,08   + 39 %  nad 4.291,67 

6.180,00   1.929,53   + 45 %  nad 6.180,00 

 
15. Nagrada za dijake in študente – zneski po Uredbi, za opravljeno obvezno praktično delo v 
obdobju enega meseca: 
Dijaki:    
1.   letnik : 172 EUR                  
2.   letnik:  172 EUR 
3.   letnik:  172 EUR 
4.   letnik:  172 EUR 
Študenti:   172 EUR 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je sprejet 

Avtorica: Jasmina Malnar Molek OZS 

 

DZ je na seji dne 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 
(ZDoh-2AA). Zakon bo pričel veljati naslednji dan po objavi v UL, uporablja pa se za davčna leta, 
ki se začnejo s 1. 1. 2023.  

Spremembe ZDoh-2, relevantne za člane, lahko strnemo v naslednje sklope: 

1. Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu se ne všteva v davčno osnovo do 
višine 0,20% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, za vsak dan dela na domu 

2. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ne bo predmet obdavčitve, če bo izplačano največ 
2x v koledarskem letu do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS 

3. Normirani odhodki: 

• če zavezanec izpolnjuje pogoj obveznega zavarovanja (samozaposlitev ali delovno 
razmerje za polni delovni čas neprekinjeno najmanj 9 mesecev) 

 

 
 

4. Odkup lastnih deležev bo ponovno obdavčen kot dividenda 

5. Stopnja obdavčitve dohodkov iz naslova oddajanja premoženja v najem se zviša na 25%, 
normirani odhodki se ne spreminjajo (10%) 

6. Splošna olajšava se določi v višini 5.000 eur letno, dodatna splošna olajšava pa se uporablja za 
dohodke do 16.000 eur letno, pri čemer se spreminja formula 18.761,40 eur - 1,17259 * skupni 
dohodek 

7. Prejemniku dohodka iz delovnega razmerja, se do dopolnjenega 29. leta starosti prizna 
olajšava v višini 1.300 eur letno  
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8. Stopnja v zadnjem dohodninskem razredu se zviša iz 45% na 50% 

9. Spreminjajo se olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2023 in 2024 

• za prvega vzdrževanega otroka 2.698 eurov letno, ali 
• za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.777 eurov letno; 
• za drugega vzdrževanega otroka za 235 eurov, 
• za tretjega vzdrževanega otroka za 2.194 eurov, 
• za četrtega vzdrževanega otroka za 4.153 eurov, 
• za petega vzdrževanega otroka za 6.112 eurov, 
• za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke za 1.959 eurov glede na višino olajšave za 

predhodnega vzdrževanega otroka. 
• za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.698 eurov letno. 

 

 

Uvedba obveznega elektronskega vlaganja zahtevkov za refundacijo 

nadomestil plač -1 januar 2023 

VIR: SPIRIT 

 

Objavljeno: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica računovodskih servisov, 21. 11. 2022, 
www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/ 

S 1. 1. 2023 se uveljavi novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi 
katere morajo biti vsi zahtevki za refundacijo nadomestil plač od 1. 1. 2023 naprej vloženi 
elektronsko. Papirnih zahtevkov na ZZZS po 1. 1. 2023 ne bodo več sprejemali. 

V kolikor ne boste imeli pripravljeno vse potrebno za oddajo elektronskih zahtevkov za refundacijo 
nadomestil plač (v nadaljevanju: eZahtevkov) takoj v začetku januarja 2023, boste prve eZahtevke 
lahko vložili tudi pozneje, vendar pri tem upoštevajte, da je zastaralni rok za vložitev zahtevka 3 
leta. 

Da ne bi prihajalo na vaši strani do večjih zamud pri vlaganju eZahtevkov in posledično do zamika 
nakazil s strani ZZZS, vam predlagajo, da že pred iztekom leta 2022 pričnete s pripravo in 
oddajo eZahtevkov: 

1. iz programa za plače, ki ima implementirano povezavo do vmesnika za prenos eBOL in 
oddajo eZahtevkov  (Vmesnik eBOL in eNDM - modul eNDM) ali 

2. prek portala SPOT - izberete postopek Nadomestila (refundacije). 

3. Oddaja eZahtevkov iz programa za plače (vmesnik) 
Vmesnik eBOL in eNDM skupaj z ZZZS zagotavlja Ministrstvo za javno upravo. Informacije 
o pogojih uporabe so na voljo v povezavi: Vmesnik Ebol in Endm. 
Večina programskih hiš je prilagodila svoje programske rešitve za obračun plač za 
uporabo vmesnika, zaključila testiranja in ima verificirane rešitve s strani ZZZS. 

Če vam vaša pogodbena programska hiša implementira vmesnik za pripravo eZahtevkov (modul 
eNDM v okviru vmesnika eBOL in eNDM), se eZahtevek pripravi v vašem programu za obračun 
plač in ga prek vmesnika posredujete na ZZZS. Z uporabo vmesnika ni ročnega vnosa podatkov 
zahtevka, obračuna in posebnih delovnih koledarjev na portal SPOT, ampak se prenesejo 
neposredno iz programa za obračun plač preko vmesnika na ZZZS. Nekatere programske rešitve 
omogočajo, da je neposredno v programu za plače viden status posameznih oddanih zahtevkov in 
obračunov. 

Če oddajo zahtevka preko vmesnika eBOL in eNDM ureja računovodski servis, morate 
delodajalci, ki boste pripravo in oddajo eZahtevka prepustili računovodskemu servisu, ta 

http://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/
https://spot.gov.si/sl/teme/ebol-in-endm/
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računovodski servis pooblastiti. Obrazec pooblastila za delo preko vmesnika eBOL in eNDM je na 
voljo tukaj: Pooblastilo za procesna dejanja prek vmesnika eBOL in eNDM. 
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljete na vam najbližjo točko SPOT. Pooblastilo lahko uredite tudi 
elektronsko preko portala SPOT, vendar mora imeti v tem primeru zakoniti zastopnik podjetja, ki 
pooblašča zunanjega računovodjo, digitalno potrdilo. 

2. Oddaja eZahtevkov prek portala SPOT 

V primeru, da se boste odločili za vlaganje eZahtevkov neposredno preko portala SPOT, 
potrebujete:  

• dostop do spleta - spot.gov.si,  

• veljavno kvalificirano digitalno potrdilo,  

• pooblastilo s strani odgovorne osebe podjetja za postopek elektronskega vlaganja 
zahtevkov za refundacijo, če zahtevka ne bo oddajal zakoniti zastopnik. 

V nadaljevanju je nekaj uporabnih povezav v pomoč pri uporabi portala: 

• Pogoji za uporabo e-postopkov in prijava v portal SPOT 

• Navodila za pooblaščanje 

• Lokacije točk SPOT (VEM), kamor je možno posredovati obrazec s pisnim pooblastilom 
odgovorne osebe poslovnega subjekta 

• Navodilo za uporabo spletne aplikacije za pripravo eZahtevka na portalu SPOT 

3. Dopolnitve na portalu SPOT od 18. 11. 2022 dalje 

Na portalu SPOT je bila uvedena pomembna novost, ki bo v pomoč predvsem računovodskim 
servisom oziroma pooblaščencem za več poslovnih subjektov, ki si vnaprej pripravijo zahtevke in 
obračune za refundacijo in jih potem oddajajo po datumu izplačila. 

Ob vnosu zahtevka za refundacijo je dodano novo polje ''predvideni datum izplačila'', saj je 
realni datum izplačila možno namreč vnesti šele na dan izplačila nadomestil s strani delodajalca 
ali po tem datumu. 

Dodana je menujska izbira ''Nadomestila v pripravi''(na desni strani ekrana), ki omogoča, da se 
pooblaščencu za vsa podjetja, za katera je pooblaščen, prikažejo pripravljeni elektronski zahtevki 
za refundacijo, razvrščeni po predvidenem datumu izplačila. 

Pooblaščenec prek povezave v seznamu eZahtevkov v pripravi na dan izplačila ali po tem dnevu 
odpre osnutek zahtevka, vpiše dejanski datum izplačila in odda zahtevek. 

Kmalu sledijo na portalu SPOT nove dopolnitve, za katere ste dali pobude uporabniki portala. O 
teh boste obveščeni sredi meseca decembra. 

4. Vsebinska in tehnična pomoč 

Vsebinska pomoč na ZZZS: klicni center za nadomestila, Tel: (01) 30 77 555, e-
naslov: nadomestila@zzzs.si. 

Tehnična pomoč na portal SPOT: ekc@gov.si 

Spremljajte nove informacije na spot.gov.si ali zzzs.si. 

Vir: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 

https://spot.gov.si/assets/TypoUploads/spletni_vmesniki/Podelitev_pooblastila_za_vmesnik_eBOL_in_eNDM.docx
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/
https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pogoji-za-uporabo-e-postopkov-in-prijava-v-portal-spot/
https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pooblascanje-oseb-za-opravljanje-postopkov-prek-portala-spot/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/
https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/nadomestilo-place-refundacija/
mailto:nadomestila@zzzs.si
mailto:ekc@gov.si
https://spot.gov.si/
https://www.zzzs.si/
https://www.zzzs.si/
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Prosti termini v počitniških kapacitetah OOZŠ (Ankaran in Kranjska Gora) 

 

 
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v zimskih mesecih: 
 

- počitniški apartma v Ankaranu (Oltra)  
- počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare)  

 
Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov: 
ooz.siska@ozs.si , da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ. 
 
Več informacij, slike počitniških kapacitet in cene za letovanje najdete na sledeči povezavi: 
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMINARJI, KI JI ORGANIZIRA OZS V MESECU DECEMBRU 

 

Podrobnosti o posameznem seminarju si lahko preberete na spodnji povezavi: Svetovanje.si 

odgovori na vsa vprašanja obrtnikov in podjetnikov 

 

 

 

http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete
https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje
https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje
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Lep pozdrav 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                                Tomaž LUŠTREK 

                                           
 


