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 Število ur v mesecu AVGUSTU 2022: 184ur =  22 delovnih dni in 1 dan praznik. 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - avgust 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) - avgust 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: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,76 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. 
 



                                                                             4                                                                        8/2022 

 

                                                                                                                                                                   

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:  
      (junij 2022)  = 2007,64 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 2007,64 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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KARTE ZA SEJEM MOS 

 
Na vaši območno obrtno-podjetniški zbornici Ljubljana Šiška lahko prejmete brezplačne vstopnice 
za 1.dan (otvoritev) navedenega sejma, ki bo trajal od dne 14.9.2022 do  
18.9.2022. 

 

 

PRIJAVA NEZGOD IN POŠKODB PRI DELU LE ŠE NA PORTALU SPOT 

VIR: Jasmina Malnar Molek OZS 

 

S 1. 9. 2022 je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v 

večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in 

poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni 

register Slovenije (PRS). 

Namen elektronske prijave nezgod in poškodb pri delu, ki so jo pripravili Ministrstvo za javno 

upravo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Inšpektorat za delo (IRSD) 

ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je predvsem enovitost postopka ter 

poenostavitev in digitalizacija postopka prijave nezgod in poškodb pri delu ter s tem razbremenitev 

tako delodajalcev kot zavarovancev. Digitalizacija postopka ob tem tudi zagotavlja izbranim 

osebnim zdravnikom ažurno seznanitev s poškodbo pri delu zavarovanca/poškodovanca, 

zmanjšuje časovne zamude zdravnikov s predizpolnitvijo podatkov in jim omogoča pregled 

(zgodovino) nad poškodbami pri delu zavarovancev ter pripravo celovitejših kontrol pravilnosti 

obračuna zdravstvenih storitev ter izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu. 

Inšpektoratu za delo ePrijava NPD omogoča hitrejši dostop do prijav za potrebe učinkovitega 

nadzora in preventivnega ukrepanja ter časovni in finančni prihranek zdajšnjega ročnega vnašanja 

oziroma prepisovanja podatkov v informacijski sistem. 

Elektronski obrazec je, tako kot je bil tudi papirnati obrazec, sestavljen iz splošnega in 

zdravstvenega dela. 

Splošni del obrazca izpolni delodajalec in s tem prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o 

varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem 

varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju. 

Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan 

odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo 

oziroma poškodbo. 
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Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), podatke 

splošnega dela obrazca vnese elektronsko na portalu SPOT. Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, 

pa prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati 

obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS, ki 

bo v njegovem imenu podatke iz obrazca vpisal v portal SPOT. 

Zdravstveni del obrazca izpolni splošni izbrani osebni zdravnik (IOZ) zavarovanca oziroma 

poškodovanca, in sicer potem, ko prejme podatke splošnega dela obrazca, ki jih je izpolnil 

delodajalec na portalu SPOT. IOZ na podlagi podatkov s splošnega dela obrazca in njegove 

ocene izpolni podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapiše tudi v zdravstveno 

dokumentacijo. Podatke zdravstvenega dela obrazca prek informacijskega sistema prejme ZZZS. 

Zavarovancem bodo prijave nezgod in poškodb pri delu in morebitni preklici, ki se nanašajo 

neposredno nanje, dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe 

 (https://moj.zzzs.si/), pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto 

smsPASS. 

Dostop do postopka ePrijave 

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, jo lahko v 

njegovem imenu vnese in uredi pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa mora imeti za 

to urejeno digitalno potrdilo in novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Več 

informacij o tem je na voljo na portalu SPOT. 

Za pomoč pri vnosu podatkov so na portalu SPOT na voljo navodila za elektronsko prijavo ali 

preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu.  

Vir: MDDSZ 
 
 
 
 

 

USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED 

POŽAROM – 19.09.2022 OB 14.00 URI 

 

 
 
 

USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU 
IN VARSTVA PRED POŽAROM  

 
 
Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, dne 19.09.2022, ob 14.00 uri v sodelovanju s podjetjem 
VEPOZ d.o.o., izvedli usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva 
pred požarom. 

https://moj.zzzs.si/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2022-08-19-uvedba-elektronske-prijave-nezgode-in-poskodbe-pri-delu-na-voljo-je-obrazec-za-urejanje-pooblastil-za-dostop-do-novega-e-postopka-na-portalu-spot/
https://spot.gov.si/assets/SPOT/navodila/Navodila-za-ePrijavo-NPD.pdf
https://spot.gov.si/assets/SPOT/navodila/Navodila-za-ePrijavo-NPD.pdf
https://www.gov.si/novice/2022-09-01-od-danes-naprej-prijava-nezgod-in-poskodb-pri-delu-le-se-na-portalu-spot/
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Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakona o varstvu 
pred požarom ( Uradni list RS, št. 3/2007) ter Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11-popr.), mora 
delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob 
razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob 
spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.  
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno 
delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja 
nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih 
so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše, katerih rok ne sme biti daljši od dveh let. 
 
Dokazila o usposobljenosti: 
Udeleženci po uspešno opravljenem usposabljanju in teoretičnem preizkusu znanja dobijo potrdilo 
o usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom, ter program in zapisnik usposabljanja.  
 
Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška je uspela za vas doseči zelo 
ugodno ceno tega usposabljanja s teoretičnim preizkusom znanja, ker je prevzela celotno 
organizacijo (obveščanje članov, zbiranje in posredovanje prijav izvajalcu, kontakt s prijavljenimi). 
Cena za usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom 
znaša zato za člane le 18,00 EUR (z vključenim DDV). Za ostale udeležence pa znaša cena 30 
EUR + DDV. 
 
Delodajalci, ki plačujete prispevek za izobraževanje delavcev, imate možnosti uveljavljati povračilo 
stroškov za navedeni izpit preko Zavoda za izobraževanje delavcev. Prosimo vas, da nas 
kontaktirate, da vam obrazložimo pogoje za povračilo stroškov za zaposlene delavce in damo 
ustrezno vlogo za povračilo stroškov. 
 
Skladno s sklepom Skupščine OOZŠ boste lahko člani OOZŠ, ki izpolnjujete v sklepu navedene 
pogoje, enkrat letno po končanem tečaju zaprosili za delno sofinanciranje navedenega 
izobraževanja (do višine 50 EUR), v kolikor sredstev sofinanciranja niste letos že koristili. Celoten 
sklep skupščine in vlogo za sofinanciranje najdete na sledeči povezavi: https://www.ooz-
ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobrazevanja-clanov-570b8e1bf5a67a5be339a81b . 
 
Vse, ki želite opravljati usposabljanje z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom 
prosimo, da izpolnite prijavnico na zadnji strani. Prijave lahko oddate do vključno četrtka, 
15.09.2022, na naš elektronski naslov: gregor.epih@ozs.si ali po pošti na naslov: Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. 
 
 
 

 
 

LINKEDLN ZA PODJETNIKE – KAKO GA UČINKOVIRO UPORABLJATI 

 
Datum: 27. september 2022, od 13.00 do 16.00 ure 

Kraj: na spletu 

Na brezplačnem spletnem seminarju boste naredili pregled čez aktivnosti, ki so pomembne, 
da na LinkedInu ustvarjamo poslovne priložnosti: urejanje profila, mreženje, pisanje vsebin, 
kako LinkedIn uporabiti za povečanje posla … 

https://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobrazevanja-clanov-570b8e1bf5a67a5be339a81b
https://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobrazevanja-clanov-570b8e1bf5a67a5be339a81b
mailto:gregor.epih@ozs.si
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Spoznali boste dobre in slabe prakse, ki bodo dale kompas uporabi LinkedIna. Čas bo tudi za 
vaša individualna vprašanja. 

Vsebina seminarja: 

• urejanje LinedIn profila, 

• mreženje, 

• pisanje vsebin, 

• proces za pridobivanje poslovnih sestankov. 

Predavateljica: Manca Korelc je strokovnjakinja za družbeno omrežje LinkedIn in ena 
najglasnejših ambasadork te platforme v Sloveniji. Podjetjem v B2B sektorju že skoraj 5 let 
pomaga zapisati in doseči cilje komunikacije na LinkedInu, predvsem na področju marketinga, 
prodaje in znamke delodajalca. V zadnjih 8 letih je izvedla več kot 455 nastopov ter izdala 
knjigo LinkedIn by the Book. Svoje ljubezni do pisanja, raziskovanja skritih kotičkov Slovenije in 
kolesarjenja je združila v projekt Moja jezera, v katerem s kolesom ali peš obiskuje vsa slovenska 
jezera. Za projekt je prejela več nagrad ter o projektu spregovorila za številne medije, izdala pa je 
tudi knjigo The Slovenia Lakes. 

Udeležba je brezplačna. 

Dodatne informacije in prijave 

Dogodek se izvaja v okviru operacije »SIO Inkubator GEA 2020-22«. 

Dogodek sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. 

 
 

BREZPLAČNO SPLETNO DVODNEVNO DALJŠE IZOBRAŽEVANJE – »DDV 

PO KORAKIH«                                   

 

Datum: 20. in 22. september 2022, ob 10.00 uri 

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM 

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska vabi podjetnike in potencialne podjetnike na brezplačno 
spletno dvodnevno daljše izobraževanje z naslovom: »DDV po korakih«, ki bo potekalo 
v torek, 20. septembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uri in v četrtek, 22. septembra 2022, prav 
tako s pričetkom ob 10.00 uri. 

Na izobraževanju vam bodo predstavili, kdaj se morate identificirati za namene DDV ter kako se 
naučiti pravilnega obračunavanja DDV od storitev in pri dobavah blaga. 

Cilj izobraževanja je ugotoviti, kdaj se moramo identificirati za namene DDV ter naučiti se 
pravilnega obračunavanja DDV od storitev in pri dobavah blaga. 

Program: 

1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV 

2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve 

3. Obračunavanje DDV od storitev 

https://www.linkedin.com/in/mancakorelc/
https://gea-college.si/podjetniske-delavnice-inkubatorja-gea-college/
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4. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga 

5. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev 

6. Posebne ureditve Način dela: Izobraževanje traja vsak dan 5 pp. 

Udeležba je brezplačna. 

Prijave zbirajo do petka, 16. 9. 2022. 

Dodatne informacije in prijave 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

 
 

BREZPLAČNO SPLETNO DVODEVNO DALJŠE IZOBRAŽEVANJE – »DDV 

PO KORAKIH«                                   

 

Datum: 20. in 22. september 2022, ob 10.00 uri 

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM 

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska vabi podjetnike in potencialne podjetnike na brezplačno 
spletno dvodnevno daljše izobraževanje z naslovom: »DDV po korakih«, ki bo potekalo 
v torek, 20. septembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uri in v četrtek, 22. septembra 2022, prav 
tako s pričetkom ob 10.00 uri. 

Na izobraževanju vam bodo predstavili, kdaj se morate identificirati za namene DDV ter kako se 
naučiti pravilnega obračunavanja DDV od storitev in pri dobavah blaga. 

Cilj izobraževanja je ugotoviti, kdaj se moramo identificirati za namene DDV ter naučiti se 
pravilnega obračunavanja DDV od storitev in pri dobavah blaga. 

Program: 

1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV 

2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve 

3. Obračunavanje DDV od storitev 

4. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga 

5. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev 

6. Posebne ureditve Način dela: Izobraževanje traja vsak dan 5 pp. 

Udeležba je brezplačna. 

Prijave zbirajo do petka, 16. 9. 2022. 

Dodatne informacije in prijave 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

 

https://ooz-ilirskabistrica.si/vabilo-na-brezplacno-on-line-dvodnevno-daljse-izobrazevanje-ddv-po-korakih/
https://ooz-ilirskabistrica.si/vabilo-na-brezplacno-on-line-dvodnevno-daljse-izobrazevanje-ddv-po-korakih/
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BREZPLAČNO SPLETNO DVODEVNO DALJŠE IZOBRAŽEVANJE – »DDV 

PO KORAKIH«   

 

Datum: 20. in 22. september 2022, ob 10.00 uri 

Kraj: na spletu preko aplikacije ZOOM 

SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska vabi podjetnike in potencialne podjetnike na brezplačno 
spletno dvodnevno daljše izobraževanje z naslovom: »DDV po korakih«, ki bo potekalo 
v torek, 20. septembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uri in v četrtek, 22. septembra 2022, prav 
tako s pričetkom ob 10.00 uri. 

Na izobraževanju vam bodo predstavili, kdaj se morate identificirati za namene DDV ter kako se 
naučiti pravilnega obračunavanja DDV od storitev in pri dobavah blaga. 

Cilj izobraževanja je ugotoviti, kdaj se moramo identificirati za namene DDV ter naučiti se 
pravilnega obračunavanja DDV od storitev in pri dobavah blaga. 

Program: 

1. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV 

2. Vračilo DDV v tujini in oprostitve 

3. Obračunavanje DDV od storitev 

4. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga 

5. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev 

6. Posebne ureditve Način dela: Izobraževanje traja vsak dan 5 pp. 

Udeležba je brezplačna. 

Prijave zbirajo do petka, 16. 9. 2022. 

Dodatne informacije in prijave 

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

 

 

 

 
 

Lep pozdrav 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                                         Tomaž LUŠTREK 

                                            

https://ooz-ilirskabistrica.si/vabilo-na-brezplacno-on-line-dvodnevno-daljse-izobrazevanje-ddv-po-korakih/


                                                                             12                                                                        8/2022 

 

                                                                                                                                                                   

 
 

PRIJAVNICA 
 
 

USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM 
ZNANJA ZA VARNO DELO TER VARSTVO PRED POŽAROM 

 
 
 
Firma in naslov:  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Tel: ………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Davčna številka: …………………………………. DDV ZAVEZANEC:     DA        NE 
 
Dejavnost: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
NA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM PRIJAVLJAM: 
 

A. Samostojnega podjetnika posameznika 
 

B. Zaposlene delavce pri s.p. ali v družbi ………. (vpisati število delavcev), ki so zaposleni na 
delovnem mestu (vpišite delovna mesta prijavljenih delavcev):  

 
 

.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                   Žig in podpis: 

 
 
 
 


