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 Število ur v mesecu JUNIJU 2022: 176 ur =  22 delovnih dni 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JUNIJ 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) - junij 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 0,37 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 0,18 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 0,18 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:  
      (april 2022)  = 2.001,93 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 2.001,93 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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NOVO VODSTVO OOZŠ 

 
Obveščamo vas, da je novo konstituirana skupščina OOZŠ dne 16.6.2022 izvolila za predsednika 
OOZŠ g. Tomaža Luštreka, letnik 1970 ki opravlja kot s.p. obrtno dejavnost avtoservis (Ladja 30, 
1215 Medvode)  
Zaposluje 11 delavcev in je že 24 let aktiven funkcionar v organih upravljanja OOZŠ in sekcije 
avtoserviserjev pri OZS. 
 
 
 
 

 
 

NAPOVEDAN DVIG NEOBDAVČENEGA ZNESKA POVRAČILA STROŠKOV 

PREVOZA NA DELO IN Z DELA 

Avtorica: Jasmina Malar Molek OZS 

 

Po predlogu ministrstva za finance naj bi se s 1. 7. 2022, zaradi višjih cen goriv, neobdavčeno 
povračilo stroškov za prevoz na delo zvišalo iz 0,18 EUR na 0,21 EUR na kilometer. Ali to pomeni, 
da bodo delavci prejeli višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela? 

Pravica do povračila stroškov je urejena v delovnopravni zakonodaji. Delavec je upravičen do 
povračila stroškov na način in v višini kot je določena s kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško 
kolektivno pogodbo, internim aktom delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi. Če je pravica po 
posameznem delovnopravnem aktu določena različno, delavcu pripada povračilo stroškov v višini, 
ki je zanj najugodnejša. 

Davčna zakonodaja nikoli ne določa pravic delavca, temveč ureja le obdavčitev te pravice. 
Neobdavčeno višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela ureja Uredba o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki v 3. členu 
navaja: 

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja do višine 0,18 eura 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) Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se 
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva 
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno. 
(3) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. 
Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja 
dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec 
od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela. 
(4) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne 
povezave. 
(5) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu 
delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za 
prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. 
Skladno z 130. členom ZDR-1 mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano 
med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih 
del in nalog na službenem potovanju. ZDR-1 ne ureja načina in višine povračila, temveč napotuje 
na ureditev v kolektivnih pogodbah ali podzakonskem aktu. Podzakonski akt nikoli ni bil sprejet, 
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zato za delodajalce, ki jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti velja, da način in višino 
povračil stroškov uredijo v internem aktu.  
Večina kolektivnih pogodb dejavnosti določa, da delavcu pripada povračila stroškov prevoza na 
delo in z dela v določenem procentu najcenejšega javnega prevoza, za vsak dan prisotnosti na 
delu, če je delovno mesto oddaljeno od mesta opravljanja dela več kot določeno število 
kilometrov. Le če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu 
pripada povračilo stroškov prevoza v višini x EUR za x kilometer razdalje med bivališčem in 
mestom opravljanja dela. 

Interni akti delodajalca običajno vežejo pravico do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela 
na javni prevoz. So pa nekateri delodajalci s spremembo Uredbe, ki je v zasebnem sektorju 
pričela veljati septembra 2021, uredili povračilo stroškov prevoza na delo na način, da se ti 
povrnejo v višini kilometrine. 

In da se vrnemo k našemu vprašanju ... ali bo višji neobdavčen znesek kilometrine rezultiral v 
višjem povračilu? 

Če je delavec upravičen do povračila stroškov v višini kilometrine, je odgovor DA. Če je delavec 
upravičen do povračila stroškov v višini javnega prevoza, pa žal NE. Za slednje velja, da bodo 
upravičeni do višjega povračila le, če bo prišlo do podražitve cen javnega prevoza oziroma če bo 
prišlo do spremembe načina povračila stroškov (sprejema ali spremembe internega akta, ki bo 
pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela vezal na kilometrino). 

  

SPREMEMBA UREDBE O DAVČNI OBRAVNAVI POVRAČIL STROŠKOV IN 

DRUGIH DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

 

V Uradnem listu RS št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022 je objavljena sprememba Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, skladno s katero bo od 1. 
7. 2022 dalje neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na delo in z dela znašalo 0,21 EUR/km 
(prej 0,18 EUR/km), povračilo stroškov prevoza na službeni poti z lastnim vozilom pa 0,43 
EUR/km (prej 0,37 EUR/km). 

 
 

 
 

PRAVILNIK O PRIJAVI NEZGODE IN POŠKODBE PRI DELU 

VIR: ZDOPS 

 
 
V Uradnem listu št. 78 z dne 2.6.2022 je bil objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe 
pri delu, ki začne veljati 17.6.2022, uporabljati pa se začne 1.9.2022. Pravilnik je dostopen na 
povezavi TU. Do začetka njegove uporabe se v celoti uporablja Pravilnik o prijavah na področju 
varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 54/13). 

Od 1.9.2022 se bo torej enotno prijavljalo nezgode pri delu po Zakonu o varnosti in zdravju pri 
delu (ZVZD-1) in poškodbe pri delu v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva (ZZPPZ). 

ZZPPZ določa obveznost obveščanja NIJZ o vsaki smrtni poškodbi in poškodbi, zaradi katere je 
delavec odsoten najmanj en dan. V skladu z 41. členom ZVZD-1 pa mora delodajalec inšpekciji 
dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1779/pravilnik-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu
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katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in 
ugotovljeno poklicno bolezen. 

Tako nezgoda kot tudi poškodba pri delu se bosta torej prijavili na enotnem obrazcu Prijava 
nezgode in poškodbe pri delu, ki je priloga I pravilnika. Z izpolnitvijo splošnega dela obrazca se 
bo štelo, da je delodajalec s tem prijavil poškodbo pri delu v skladu z ZZPPZ in nezgodo pri delu v 
skladu z ZVZD-1 (v kolikor bo takšna prijava seveda sploh potrebna). Sistem bo torej sam zaznal 
potrebnost prijave tudi po ZVZD-1 in prijavo poslal Inšpektoratu RS za delo. 

Obrazec se bo izpolnjeval elektronsko, navodila za izpolnitev bodo pristojni organi (NIJZ, IRSD in 
ZZZS) še sprejeli. Delodajalec, ki ni vpisan v PRS bo splošni del obrazca izpolnil v papirni obliki 
in ga osebno, po navadni ali elektronski pošti posredoval na ZZZS. S tem bo pooblastil ZZZS, da 
v njegovem imenu opravi prijavo preko portala SPOT. 

Zdravstven del obrazca bo elektronsko izpolnjeval osebni zdravnik poškodovanca. Če 
poškodovanec nima osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v RS, se zdravstveni del 
obrazca ne bo izpolnil. 

 
 

 

 
 

BREZPLAČI DOGODEK  - »Financial incentives for sturtups«, Ljubljana 

 

Datum: 14. julij 2022, od 9.00 do 12.00 ure 

Kraj: ABC Accelerator, Ameriška ulica 2, Ljubljana 

V sklopu dogodka bo prisotnim startup podjetjem predstavljeno, kako lahko v Sloveniji registrirani 
startupi izkoristijo finančne podpore in ostale mehanizme za razvoj svojega startupa ali ideje. 

Ob tem vam bodo posebej predstavljeni produkti Slovenskega podjetniškega sklada in kako jih 
ABC Accelerator približa startupom, da povečajo možnosti pridobitve finančne podpore. 

Udeležba je brezplačna. 

Dodatne informacije in prijave 

Dogodek se izvaja v okviru operacije SIO 2020-2022. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://abc-accelerator.com/events/financial-incentives-for-startups-2


                                                                             9                                                                        6/2022 

 

                                                                                                                                                                   

 
 

LETOVANJE V POČITNIŠKIH KAPACITETAH OOZŠ V POLETNIH 

MESECIH  

*ANKARAN 

*KRANJSKA GORA 

 
V poletnih mesecih imamo še nekaj prostih terminov za letovanje v počitniških kapacitetah, za 
proste termine nas kontaktirajte na telefon 01 512 54 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav 
 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                                         Tomaž LUŠTREK 

                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


