
 
 

 
 
 

E-izobraževanje za člane ZSSS: 
Plačilo za delo 

 
 
Namen seminarja: Plačilo za delo je za večino delavcev glavni oziroma edini vir dohodka in 

zato pomembno vpliva na njihov življenjski standard in socialno vključenost v družbo. Je 

nadomestilo za vložen trud in znanje zaposlenih in vpliva na njihovo stopnjo motivacije in 

zavzetosti pri delu. Skozi e-izobraževanje boste spoznali, kaj je plačilo za delo oz. plača v širšem 

pomenu besede, katere so njene sestavine, kaj mora vsebovati plačilna lista, kakšna je razlika 

med bruto in neto plačo, kako so od prihodkov od dela obračunani prispevki in davki. Tako 

boste lažje preverili, ali dobite vse, kar vam pripada.  

Izobraževanje je bolj usmerjeno na plačni sistem v zasebnem sektorju, k prijavi pa vabljeni tudi 

člani iz javnega sektorja. 
 

Ciljna skupina: članice in člani ZSSS             
 
 
Udeleženci so ob koncu e-izobraževanja seznanjeni z/s : 

• definicijo in sestavinami plače, 

• povračilom stroškov v zvezi z delom, 

• drugimi prejemki v zvezi z delom, 

• plačilnim dnem, krajem in načinom plačila ter obračunom plače, 

• nadomestilom plače, 

• minimalno plačo in obračunom minimalne plače ter 

• razliko med bruto in neto plače. 
 
 
Po končanem izobraževanju bo e-gradivo še naprej dostopno tistim udeležencem, ki bodo 
izobraževanje uspešno zaključili. 
 
 
Trajanje: uvodna delavnica v obsegu 4 pedagoških ur klasičnega usposabljanja (seznanjanje z 
uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, predavanje izvajalca e-izobraževanja) + 8 
dnevno e-izobraževanje ob administrativno tehnični podpori in podpori izvajalca 
izobraževanja 



 
 

 
 

 
 
Izvajalka: Irena Vidic 
 
 
Termin izvedbe: 
Uvodna delavnica bo 25. 5. 2021 preko video povezave (od 10. do 14. ure). E-izobraževanje 
bo potekalo med 26. 5. in 2. 6. 2021 na e-učilnici ZSSS.  
 
 
Prijave zbiramo do 19. maja 2021 preko spletne prijavnice: TUKAJ 
 
 
Predstavitev izvajalke: 
Izvajalka mag. Irena Vidic, univ. dipl. ekon., Strokovna sodelavka za ekonomsko področje  
ZSSS. 
 
 
Kotizacija: brezplačna 
 
 
E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja. Vse aktivnosti, povezane z 
izobraževanjem, lahko udeleženec opravi preko računalnika. Izobraževanje se bo izvajalo preko 
e-učilnice ZSSS, spletnega portala za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku - 
doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime 
in geslo. Slednja dobite ob prijavi na e-izobraževanje.  
 
 
E-izobraževanje za člane ZSSS izvajamo v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, v 
katerem smo razvili štiri programe izobraževanja in e-gradiva za člane in sicer na temo osnove 
digitalizacije, varnost in zdravje pri delu, trg dela in ekonomsko področje. E-izobraževanja bodo 
potekala v vseh regijskih mrežah ZSSS med septembrom 2020 in junijem 2021. Termini e-
izobraževanj bodo objavljeni na spletni strani http://www.zsss-zksd.si/.  
Projekt »Za krepitev socialnega dialoga« financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.  

https://www.eucila-zsss.si/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h5NoW1wc-0SYhFgmA64g72BXwReEfSxLvFOXFWeYGo9UMDg3MTUxTEZUT0ZUT1RMMzlFWFpaWFcyQy4u&wdLOR=cD7EACD1F-42ED-49FE-81C2-5335FC15F26C
http://www.zsss-zksd.si/

