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ZDOPS organiziral XXII. Posvet delodajalcev

in trgovino, d.o.o.



Napovedujemo teme za september 2022:

na delovnem mestu

praksi

Napovedujemo teme za oktober 2022: 

dialoga s treniranjem uma na delovnem mestu po metodi MBSR

poslovanja podjetja

generaciji podjetnikov

si pravico do spremembe teme in gosta v posameznem terminu. Potrjene 

Vljudno vabljeni!


   

UVODNIK

delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije povedal minister Luka 

Mesec. »

« se je na predlog 

pa tudi spremembam sistema normirancev, ki bi bistveno 

»

Potrdili so organizacijske aktivnosti za novoletno obdaritev otrok, 

izvedbo dogodka podelitve priznanja Barjanec ter organizacijo 

strokovnega potovanja z ogledom proizvodnje v Toskano.

prej zagotovijo svoje mesto v skupini. Visoko kvaliteto zagotavljajo 

preglede in dodatne storitve v okviru medicine dela. Vabimo 

. Mozaik 



AKTUALNO

povabimo gosta, ki nam v prijetnem klepetu predstavi 

. 

Gostja je predstavila prednosti in pasti brezpapirnega in 

digitalnega poslovanja ter primere dobre prakse. Predstavila 

 

temo 

. Gost je predstavil prodajo, ki je odvisna 

strank ter proces priprave digitalnega prodajnega lijaka in 

kot investicijo, za prodajo ali oddajo ter pripravo in ureditev 

Rekruter na temo 

zajtrk je bil namenjen predstavitvi, iskanju in selekciji novega 

kako voditi zaposlitveni razgovor in potrebne aktivnosti pri   



OBRTNIK

delu stare Ljubljane. Njegov Mojstrski izpit je bil za takratne 

podjetje ELPRIMA GROUP d.o.o., ki ga vodi direktor Klemen 

pod imenom Marjan Popit s.p., ki je nasledil obrt od Maksa 

V podjetju ELPRIMA GROUP d.o.o. nudijo kvalitetno izvedbo 

Izvedejo vse vrste elektro instalacij na objektu, kot so 

izvedejo vse vrste meritev z usposobljenimi sodelavci ter 

Smo 

zanesljivi izvajalci z dolgoletnimi 

delovnimi izkušnjami, ki vedno 

«



OBRTNIK

projekta, prav tako pa tudi strokovno svetovanje skozi celotno 

kakovost in prijaznost do strank in sodelavcev. Prevzamejo 

preprosto upravljanje, regulacijo ter pametno krmiljenje 

upravljanje s procesi, nadzor parametrov in krmiljenje v 

za daljinski dostop. Izvajajo tudi avtomatizacijo procesov in 

strojev v proizvodnji.

na izvedbo.

vsebuje vsakodnevno prilagajanje, kvalitetno izvedbo in 

sprotno usposabljajo za potrebe dela, ki ga narekuje razvoj 

Podjetje je prepoznano kot kvaliteten in cenovno ugoden 

dela in odnos do strank. Ob pozitivni energiji znajo ustvariti 

razvoj podjetja.



AKTUALNO

VSEBINA

uvod v pametne naprave,

delo s stiki,

povezovanje na splet,

uporaba koledarja,

uporaba kamere in delo z galerijo,

uporaba navigacije na pametni napravi,

 

«!

spoznati razlike med pametnimi napravami,

na klic,

koledarja,

aplikacij,

. Izvedba v 

zanimajo. Svetovanja organiziramo individualno po dogovoru, 

Vse kar vas zanima v zvezi s pokojninsko zakonodajo, 

delovnopravno zakonodajo, gospodarskim pravom ter 

svetovalec OZS. 

Vse kar vas zanima v zvezi z gospodarskim pravom ter 

obligacijskimi razmerji. Svetuje odvetnica Lidija Turk. 

zvezi s prenosom dejavnosti na drugega samostojnega 

svetovanje d.o.o. 

oziroma postopka prisilne poravnave v primeru, ko ste 

d.o.o. 



a) Olajšave in mehanizem usklajevanja olajšav ter neto 

 

 oziroma  v sistemu 

in invalidsko zavarovanje zavezanca, ali pri njem zaposlene 

zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

. Pogoj neprekinjene 

zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

neprekinjeno najmanj devet mesecev.



PRIJAVA NEZGOD

je ob prvotni objavi Pravilnika po pomoti izostala priloga, in 

Priloga in sestavni del Pravilnika je torej tudi obrazec Prijava 

in NIJZ.

kakor sta opredeljena s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, 

predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

prijavi elektronsko prek portala SPOT. Na portalu SPOT 

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma 

vpisal v portal SPOT.

in ZZZS vpisani v portal SPOT, bosta z oddajo prijave v svoj 

.

 

pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z 

ZZZS.



AKTUALNO

samostojnim 

podjetnikom,

komercialistom,

poslovnim sekretarjem,

zaposlenim v prodaji,

analitikom.

Odpiranje, zapiranje, 

nastavitev

Osnovna opravila in 

Pravilen vnos podatkov

Spreminjanje in urejanje 

podatkov

Delo s celicami, obsegi 

in listi

Premikanje po 

preglednici

Delo z vrsticami in 

stolpci

Kopiranje, premikanje in 

brisanje vsebine

Iskanje in zamenjava 

podatkov

podatkov

Upravljanje z delovnimi 

listi

Sklici

Odpravljanje napak

Oblikovanje podatkov

Oblikovanje celic in 

tabel

Priprava za izpis

Predogled

Nastavitve delovnega 

lista, robov, obseg tiskanj

Podatkov zdravstvenega dela obrazca delodajalec ni 

NOVO pooblastilo, saj gre za nov postopek na 

portalu SPOT. Seveda je za vnos prijav oziroma za dostop do 

novega postopka poleg pooblastila potrebno tudi digitalno 

 za vlaganje ePrijav NPD 

SPOT.

bodo zavarovancem z digitalnim potrdilom ali mobilno 

identiteto smsPASS dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS 

za zavarovane osebe, na naslovu .

na portalu SPOT s strani delodajalca obvezno kontaktirati 

del obrazca na portalu SPOT in zaprositi izbranega osebnega 

zdravnika za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.



in 

 in dodatno 

usposabljanje, zato objavljamo novo javno povabilo 

delodajalcem v okviru programa 

, ki je nadgradnja dosedanjega programa trajnega 

, ki 

so prijavljeni 

ki so vsaj 

od 

v . Subvencija  je 

 v primeru, da delodajalec 

.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za  in 

, imajo poravnane davke in obvezne 

Delodajalci oddajo  za subvencionirano zaposlitev 

portalu za delodajalce

dalje. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati.

Del ponudbe so tudi podatki , 

 brezposelne iz 

sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije.

 se glede  v program obrnejo 

na osebnega  svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer 

so prijavljeni.

predstavitev programa 

, za mobilne uporabnike 

javno povabilo za , za 

mobilne uporabnike.

medicine dela. Pri napotitvi zdravstveno osebje opozorite, 

vas, da za uveljavitev popusta pristojne na medicini dela 

obvestite takoj ob prijavi, ker po izvedbi pregleda popusta ni 

potekom roka prijavite na pregled.



AKTUALNO

letos so obravnavali aktualne teme, kot so gospodarski 

invalidsko zavarovanje Slovenije. Minister za gospodarski 

predvidene spremembe zakonodaje na delovnopravnem in 

 po izdelku ali storitvi.

  in posreduje prejeto 

Obrtniki in podjetniki 



ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

 

 

. Med temi je bilo 

oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in 

, 

velikega interesa smo s posveti za delodajalce s 

Gospodarske zbornice Slovenije  , na katerem 

. Zasluge za to 

.

 za 

. Predvidena je 

subvencionirana zaposlitev  iz 

vse Slovenije.

 ostane ista kot do sedaj, 



Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Znesek prispevka za obdobje od 

Prisp. zavarovanca za PIZ

Prisp. delodajalca za PIZ

Prisp. zavarovanca za ZZ

Prisp. delodajalca za ZZ

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Prisp. delodajalca za zaposl.

Skupaj drugi prisp.

Prisp. zavarovanca za PIZ

Prisp. delodajalca za PIZ

Prisp. zavarovanca za ZZ

Prisp. delodajalca za ZZ

Prisp. zavarovanca za zaposl.

Prisp. delodajalca za zaposl.

Skupaj drugi prisp.



vpliv na poslovanje.

vrednost organizacije, denarni tok, boniteta in so indikator 

 

Posebnost gradbene dejavnosti je ravno v naravi dela, 

Pri ugotavljanju poslovnega izida je potrebno izpolniti 



Direktorjem organizacij

Samostojnim podjetnikom

Seminarje bo vodila doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., 

samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in 

, ob prijavi na .

prave poslovne partnerje.

denarnega poslovanja za notranje in  zunanje uporabnike 



in velik poudarek na konverzaciji. Skozi vse obdobje 

Kot nadgradnjo po dogovoru organiziramo tudi jezikovne 

o aktivnem zanju tujega jezika ali intenzivna jezikovna 

Zbiramo prijave tudi za druge stopnje jezikovnega znanja, ki 

vpliva na miselne sposobnosti posameznika. 

Vljudno vabljeni!

TERMIN



LIDIJA ROBNIK

LIDIJA ROBNIK

LIDIJA ROBNIK

VARSTVO PRI DELU

TELEFONA IOS, ANDROID

PRVI KORAKI IN E

 

 nadaljevalni



OGLASI

VABIMO,

! 

 in . 

Vulkanizerske storitve in popravila avtoklim. 

.

.

Gradec

Izdelki kot lepo darilo za sorodnike, prijatelje ali poslovne 

partnerje. 

, izdelava 

,

vrst jekla, aluminija, medenine, bakra ali plastike. 

, 

,  

, notranja oprema, trgovina, 

svetovanje in izdelava notranje opreme po 

Vnanje Gorice

.

Ljubljana, prodaja in servis kompresorjev in 

avtopralnic. 

Ljubljana, Avtomatska stezna 

.
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