
KONEC ŠTUDIJA?
Ni panike!



Za vse vas (in nas) smo jo pripravile 
magistrske študentke socialne peda-
gogike Univerze v Ljubljani, saj želimo, 
da se z izzivi, ki jih prinaša odraščanje, 
soočamo odločneje, pogumneje in 
predvsem bolje informirani.

V knjižici lahko tako najdete infor-
macije o različnih oblikah pravne-
ga in socialnega statusa, o tem, kaj 
storiti takoj ob poteku študentske-
ga statusa, kako urediti zdravstveno 
zavarovanje, kako se lotiti vprašanj 
o prvi zaposlitvi, na kaj je dobro biti 
pozoren ob reševanju stanovanjske 
problematike, in še in še. V zadnjem 
delu pa upamo, da najdete tudi 
kakšno uporabno informacijo o tem, 
kako lahko poskrbite za najrazličnej-
ša udejstvovanja in posledično kre-
pite boljše počutje.

Navedene informacije in poveza-
ve so trenutno aktualne, a ob kas-
nejšem prebiranju morda ne bodo 
več dostopne. Vseeno pa je knjiži-
ca zasnovana tako, da nudi okvir in 
usmeritev, kje brskati za aktualne 
informacije, njen največji doprinos 
pa vidimo v tem, da na enem mestu 
strne vse pomembnejše teme tega 
obdobja in tako nas mlade spodbuja 
v nadaljnje samostojno življenje.

Naše glavno sporočilo je, da zmo-
rete in da pravzaprav vsi zmoremo, 
vsak po svoje. S temi informacijami 
na kupu pa, upamo, malo lažje.

Prijetno branje vam želimo,
Tjaša Založnik. Tjaša Mehle,
Veronika Černe, Živa Kous in
Zala Praček

Pred vami je knjižica, za katero upamo, da ponuja odgovore na ključna 
vprašanja ob zaključevanju študija in prehajanju v samostojnost.

Posebno zahvalo bi rade namenile 
javnemu zavodu Mladi zmaji in pro-
jektu Mestni inkubator, ki sta finanč-
no podprla naš projekt in s tem omo-
gočila njegovo realizacijo.

Hvala tudi mentorjema Sonji Čadek 
in Mateju Sandetu za vso podporo, 
ideje in nasvete, ki smo jih prejele te-
kom izvedbe tega projekta.

PRIROČNIKU
na pot
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KATERE 
UGODNOSTI 
PRINAŠA
ŠTUDENTSKI 
STATUS?

Če ste odprli knjižico Konec študija? Ni 
panike!, se verjetno bližate zaključku svo-
je študijske poti ali pa ste (sveže) zaposleni. 
Morda pa je pred vami še nekaj let študija, 
zato bi v prvem poglavju želele predstaviti 
ugodnosti, ki jih lahko koristite, dokler ima-
te še študentski status. Če te informacije za 
vas trenutno niso aktualne, mirne vesti to 
poglavje preskočite. 

STATUS IN 
PRAVICE 
ŠTUDENTA
Študent je oseba, ki se vpiše na vi-
sokošolski zavod na podlagi razpisa 
za vpis in se izobražuje po dodi-
plomskem ali podiplomskem štu-
dijskem programu.

Status študenta se izkazuje s štu-
dentsko izkaznico. Izdaja se v slo-
venskem in angleškem jeziku. Štu-
dentska izkaznica se lahko izda tudi 
v digitalni obliki.

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod 
enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom 

določenimi pogoji. Pri tem:

▶ se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo 
študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,

▶ lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremeni-
jo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti 

v prejšnji smeri ali študijskem programu,

▶ se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzpo-
redno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individu-
alnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visoko-

šolskih zavodov,

▶ lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot 
je predvideno s študijskim programom.

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot 
redni ali izredni, pravico do zdravstvenega varstva in 
drugih ugodnosti ter pravic (na primer prehrana, pre-

vozi, štipendiranje, študentsko delo in bivanje v študent-
skih domovih, če izpolnjujejo pogoje) v skladu s posebni-

mi predpisi, če:

▶ niso v delovnem razmerju ali

▶ ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,

▶ niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri
pristojnem organu oziroma

▶ niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali
direktorji zasebnih zavodov.

Študenti imajo pravico prek 
svojih predstavnikov sodelo-
vati pri delu in upravljanju vi-
sokošolskih zavodov – način 
je podrobneje določen s sta-
tutom zavoda. Vsak študent 
ima tudi pravico voliti dekana 
oz. rektorja na svojem visoko-
šolskem zavodu.

Pomembno je vedeti, da v ko-
likor se v času študija zaposlite, 
ohranite vse pravice iz naslova 
statusa študenta (dostop do 
knjižnice, v primeru rednega 
študija brez plačila šolnine ...). 
Onemogočene pa so pravice 
iz naslova socialnih transferjev 
(delo prek študentskega servi-
sa, štipendija, subvencioniran 
prevoz, prehrana, bivanje v štu-
dentskem domu, ipd.).

V zakonu za urejanje položaja 
študentov (ZUPŠ-1) je zapisa-
no, da so študenti s posebnimi 
potrebami »slepi in slabovidni 
študenti oziroma študenti z 
okvaro vidne funkcije, gluhi in 
naglušni študenti, študenti z 
govornojezikovnimi motnjami, 
študenti s primanjkljajem na 
posameznih področjih učenja, 
gibalno ovirani študenti, dol-
gotrajno bolni študenti, štu-
denti z motnjami avtističnega 
spektra ter študenti s psihoso-
cialnimi težavami.

Študenti s posebnim statu-
som po tem zakonu so štu-
denti kategorizirani špor-
tniki in trenerji, študenti 
priznani umetniki in kulturniki, 
drugi študenti, ki se udeležuje-

jo (področnih) mednarodnih 
tekmovanj, ter študenti starši 
do začetka obveznega šolanja 
otroka.

Študenti s posebnimi potreba-
mi in študenti s posebnim sta-
tusom so upravičeni do:
▶ ugodnejše obravnave v izbir-
nem postopku v primeru ome-
jitve vpisa,
▶ prilagoditve izvajanja študij-
skih programov in dodatne 
strokovne pomoči pri študiju, 
pri čemer lahko napredujejo in 
dokončajo študij v daljšem času, 
kot je predvideno s študijskim 
programom, ter pri tem obdr-
žijo druge pravice in ugodnosti 
študentov iz prvega odstavka 
69. člena tega zakona.«

Povzeto po Zakonu o visokem 
šolstvu (ZVis) (pisrs.si) in Za-
konu za urejanje položaja štu-
dentov (pisrs.si).

Če ste študent s posebnimi 
potrebami in/ali posebnim sta-
tusom, vam priporočamo, da 
za več podrobnejših informacij 
kliknete naslednji povezavi:
Študentje s posebnimi potre-
bami | Študentska organizaci-
ja univerze v Ljubljani (sou-lj.si)
Status študenta s posebnimi 
potrebami (uni-lj.si)

Študenti s posebnimi potrebami 
in posebnim statusom

Povzeto po Zakonu o visokem 
šolstvu (ZVis) (pisrs.si) in Za-
konu za urejanje položaja štu-
dentov (pisrs.si). 
P.S.: Prva povezava vas pripelje 
do Zakona o visokem šolstvu 
(ZVis), druga povezava pa do 
Zakona za urejanje položa-
ja študentov (ZUPŠ-1), ki je bil 
pred kratkim posodobljen.
 
Če vas glede statusa študenta, 
pravicah, ugodnostih ali dru-
gih posebnosti zanima več, 
najdete vse točne informacije 
v zgornjih dveh dokumentih.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
https://www.sou-lj.si/sl/vsebina/studentje-s-posebnimi-potrebami
https://www.sou-lj.si/sl/vsebina/studentje-s-posebnimi-potrebami
https://www.sou-lj.si/sl/vsebina/studentje-s-posebnimi-potrebami
https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom/status-studenta-s-posebnimi-potrebami?msclkid=f073014acea411eca068a5ca6f2c2a23
https://www.uni-lj.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom/status-studenta-s-posebnimi-potrebami?msclkid=f073014acea411eca068a5ca6f2c2a23
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
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Študentske družine so poseb-
na vrsta družin, kjer je mama 
(ali tudi oče) še študent/-ka, to-
rej še nezaposlen/-a in šele na 
poti do materialne samostoj-
nosti in neodvisnosti. Študent-
ska družina je družina, znotraj 
katere ima vsaj en izmed star-
šev status študenta.

Mamam študentkam pripada-
jo tudi ugodnosti, ki pripadajo 
vsem mamam, ne glede na 
to, ali imajo status študentke 
ali ne. Te ugodnosti so: otroški 
dodatek, pomoč za opremo 
novorojenca in eno leto starše-
vskega dodatka.

Glede študija pa imajo štu-
dentke matere, ki v času študi-
ja rodijo, in študenti, ki v času 
študija postanejo očetje, pravi-
co do podaljšanja študentske-
ga statusa za eno leto za vsa-
kega rojenega otroka (pozor: 
tako za živorojenega kot tudi 
mrtvorojenega otroka).

Vsaka študentska družina je 
upravičena do 10 dodatnih sub-
vencioniranih obrokov na me-
sec, če pa ima družina dva otro-
ka je upravičena do 20 dodatnih 
subvencioniranih obrokov.

Kot starši študenti ste upra-
vičeni tudi do nekaterih 
ugodnosti pri bivanju v štu-
dentskih domovih. Ena od 
ugodnosti je ta, da ne glede na 
rok za oddajo prošenj za spre-
jem v študentski dom lahko 
študentska družina zaprosi za 
sprejem, če je bil otrok rojen 
po določenem roku (prav tako 
tudi zaradi kakšnih drugih de-
javnikov, ki vplivajo na socialni 
položaj družine in so se zgodili 
po tem roku).

Vsak starš študent pa lahko na 
Centru za socialno delo zaprosi 
tudi za denarno socialno po-
moč, ki je urejena v Zakonu o 

socialno varstvenih prejemkih 
(ZSVarPre). Do denarne social-
ne pomoči so upravičene ose-
be, ki zase in za svoje družinske 
člane ne morejo zagotoviti 
sredstev v višini minimalne-
ga dohodka iz razlogov, na 
katere ne morejo vplivati. 
Med takšne razloge spada tudi 
materinstvo v času rednega 
študija. Ker so študente do 26. 
leta starosti v času študija (ko 
imajo status študenta) skladno 
z zakonom dolžni preživljati 
starši, si morate najprej uredi-
ti preživnino pri svojih starših, 
šele nato lahko zaprosite za 
denarno socialno pomoč.

ŠTUDENTSKE 
DRUŽINE

Pomembne povezave, kjer lahko izveste še več:
Študentske družine | Študentska organizacija Slovenije (studentska-org.si) 

www.studentskedruzine.com
www.stud-druzine.org

https://www.gov.si/teme/pravice-ob-rojstvu-otroka/
Zakon o visokem šolstvu (ZVis) (pisrs.si)

NOV ZAKON ZA
UREJANJE POLOŽAJA 
ŠTUDENTOV (ZUPŠ-1), 
KAJ MORATE VEDETI?

Podaljšanje časovnega intervala
koriščenja prehrane:
Od 5. maja 2022 naprej lahko študentske 
bone koristite od 7.00 do 22.00.

Dokazovanje istovetnosti s študentsko 
izkaznico:
Študent lahko po novem istovetnost ob 
koriščenju SŠP izkazuje tudi s študentsko 
izkaznico, ki ima fotografijo.

Subvencionirana študentska prehrana 
tudi v poletnem mesecu:
Koriščenje bonov bo omogočeno tudi 
med 15. julijem in 15. avgustom.

Višja subvencija za prehrano:
S 1. januarjem 2023 se subvencija zvišuje z 
2,83 € na 3,50 €.

6. aprila 2022 je bil sprejet nov Zakon za 
urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1), ki 
za študente prinaša kar nekaj novosti. 
Kratko in jedrnato vam bomo poskusile 
predstaviti nekaj sprememb.

Subvencionirana
študentska 
prehrana (sšp)

https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/studenti-s-posebnim-statusom/skupine/studentske-druzine/
http://www.studentskedruzine.com/
http://www.stud-druzine.org/
https://www.gov.si/teme/pravice-ob-rojstvu-otroka/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
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Dodatek na delovno dobo 
tudi za čas opravljanja štu-
dentskega dela: V Zakon o 
delovnih razmerjih (129. člen 
ZDR-1) je bila dodana določba, 
da so do dodatka za delovno 
dobo upravičeni zaposleni v 
delovnem razmerju po pogod-
bi o zaposlitvi, ne pa tudi dijaki 
in študenti, ki opravljajo štu-
dentsko delo. Ti pa ob sklenitvi 

pogodbe o zaposlitvi upravi-
čenost do dodatka na delov-
no dobo dokazujejo z izpisom 
Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje o pri-
dobljeni pokojninski dobi. Za 
dejansko uveljavitev so še ved-
no pristojni socialni partnerji, 
katerih naloga je, da določbo 
umestijo tudi v kolektivne po-
godbe.

Študentsko delo

Štipendiranje
Povečanje višine državnih
štipendij za 20 %:
Določa se postopen dvig dr-
žavnih štipendij tako za dijake 
kot za študente v skupni višini 
20 % do leta 2024. Štipendije, 
izplačane med 1. junijem in 31. 
decembrom 2022 bodo višje 
za 5 %, tiste izplačane v letu 
2023 za 10 %, državne štipen-
dije, izplačane v letu 2024 pa 
za 20 % odstotkov od štipendij, 
veljavnih v aprilu 2022.

Dodatni 6. in 7. razred preje-
mnikov državne štipendije:
S spremembo Zakona o uvelja-
vljanju pravic iz javnih sredstev 
se dodajata 2 nova razreda 
prejemnikov državnih štipen-
dij, s čimer se bo povečalo šte-
vilo prejemnikov štipendij.

Odprava starostne
omejitve pri pridobitvi
pravice do štipendije:
Prej je veljal splošni starostni 
pogoj za pridobitev štipendi-
je, po katerem so do štipendij 
upravičeni dijaki, ki so pred 
dopolnjenim 22. letom sta-
rosti prvič vpisani v program 
sekundarnega, ter študenti, 
ki so pred dopolnjenim 27. le-
tom starosti prvič vpisani v 
program terciarnega izobra-
ževanja. Nov zakon omogo-
či prejemanje štipendije tudi 
starejšim študentom, v kolikor 
ti izpolnjujejo ostale pogoje.

Izvzem dohodkov iz študent-
skega dela in kadrovskih šti-
pendij do višine minimalne 
plače iz izračuna upraviče-
nosti do socialnih transferjev 
po ZUPJS (Zakon o uveljavlja-
nju pravic iz javnih sredstev 
(ZUPJS) (pisrs.si)): 
Študentsko delo se do viši-
ne posebne osebne olajšave 
v skladu z zakonom, ki ureja 
dohodnino, izvzema iz dohod-
ka družine, ki se upošteva pri 
uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev.

Bivanje študentov

Višje in visoko šolstvo

Zagotovitev dodatnih 
sredstev za gradnjo in
obnovo študentskih domov:
S spremembo Zakona o viso-
kem šolstvu se za gradnjo in 
obnovo bivanjskih kapacitet za 
študente ta sredstva podvaja-
jo; trenutnim cca. 5 milijonov 
EUR letno, ki prihajajo iz na-
slova dodatne koncesijske da-
jatve iz študentskega dela, se 
dodaja 5 milijonov EUR letno 
iz državnega proračuna.

Bivanje višješolskih študen-
tov v študentskih domovih

Opredelitev javnega razpisa 
za subvencionirano bivanje 
v Zakonu o visokem šolstvu 
(ZVis)

Zagotavljanje enake obrav-
nave študentov ter prepoved 
spolnega in drugega nadle-
govanja ter trpinčenja v 
študijskem okolju:
V Zakonu o visokem šolstvu se 
dodaja zapis za enako obrav-
navo študentov ne glede na 
narodnost, raso ali etnično 
poreklo, nacionalno in soci-
alno poreklo, spol, zdravstve-
no stanje, invalidnost, vero ali 
prepričanje, starost, spolno 
usmerjenost, družinsko stanje, 
premoženjsko stanje ali drugo 
osebno okoliščino. Dodaja se 
zahteva po ureditvi postopkov 
zoper spolno in drugo nadle-
govanje ter trpinčenje v viso-
košolskih zavodih.

Prepoved zaračunavanja 
vpisnin:
Zakon omejuje višino stroškov, 
ki jih lahko visokošolski zavodi 
zaračunavajo za administrativ-
ne stroške vpisa in študija.

Dodatno študijsko leto za 
rojenega otroka (doslej: živo-
rojenega):
Nova ureditev v Zakonu o vi-
sokem šolstvu upošteva stisko 
študentk in študentov, ki se 
soočajo z izgubo otroka in jim 

omogoči, da v tem težkem ob-
dobju izkoristijo pravico do do-
datnega leta statusa.

Ohranitev statusa študenta 
za študente višjih šol do kon-
ca študijskega leta, tudi če 
prej diplomirajo:
Ureditev, ki že velja za študen-
te na visokošolskih zavodih, po 
kateri ti obdržijo status štu-
denta do konca študijskega 
leta, tudi če prej diplomirajo, se 
prenaša tudi na višje šole.

Uvedba digitalne študentske 
izkaznice:
Zakon o visokem šolstvu ter 
Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju tako po novem 
določata možnost izdaje digi-
talne izkaznice, ki je zaradi laž-
je in priročnejše uporabe v mo-
bilni ali spletni aplikaciji nujna.

Dopolnitev opredelitve štu-
dentov s posebnimi potre-
bami in posebnim statusom: 
Med študente s posebnimi 
potrebami in posebnim statu-
som se po novem dodaja tudi 
skupina študentov s primanj-
kljaji na posameznih področ-
jih učenja, kamor spadajo npr. 
osebe z disleksijo, ADHD … 

Za več strnjenih informacij 
se obrnite na ŠOS Zakon za 
urejanje položaja študentov | 
Študentska organizacija Slove-
nije (studentska-org.si) ali pa 
si spremembe preberite kar 
sami Zakon za urejanje polo-
žaja študentov (pisrs.si).

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780&msclkid=8aab1277cea711ec909542f26f07278b
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780&msclkid=8aab1277cea711ec909542f26f07278b
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780&msclkid=8aab1277cea711ec909542f26f07278b
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zakon-za-urejanje-polozaja-studentov/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zakon-za-urejanje-polozaja-studentov/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zakon-za-urejanje-polozaja-studentov/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zakon-za-urejanje-polozaja-studentov/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8435&fbclid=IwAR1ADGlPyFjuqdZX8ncDZNrJrJ4Xwy18PWRCc6pLPEffXCFxm-IJaS1fyFs
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KDAJ PRENEHA ŠTUDENTSKI STATUS?

Status študenta preneha:

▶ študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta,
v katerem je zaključil študij,

▶ študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta,
v katerem je zaključil študij

▶ študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

▶ če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po 
zaključku zadnjega semestra,

▶ če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu
v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

▶ če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem,s statutom
predpisanem roku,

▶ če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

▶ če se izpiše,

▶ če je bil izključen.

Ne glede na četrto alinejo 
prejšnjega odstavka študen-
tu status preneha ob zaključ-
ku zadnjega semestra, če je v 
času študija ponavljal letnik ali 
spremenil študijski program 
ali smer.

V primerih iz četrte, pete in 
sedme alineje prvega odstav-
ka ter drugega odstavka tega 
člena se študentu iz upraviče-
nih razlogov status študenta 
lahko tudi podaljša, vendar 
največ za eno leto.

Študentke matere, ki v času štu-
dija rodijo, in študenti, ki v času 
študija postanejo očetje, imajo 
pravico do podaljšanja študent-
skega statusa za eno leto za 
vsakega rojenega otroka.

Ne glede na osmo alinejo prve-
ga odstavka tega člena status 
študenta ne preneha študen-
tu, ki se pred zaključkom štu-
dijskega leta prepiše na drug 
študijski program.

Najpomembnejša stvar, ki jo 
morate urediti takoj, ko izgu-
bite status študenta, je zdra-
vstveno zavarovanje. Zakaj je 
to tako pomembno, vam po-
jasnimo v nadaljevanju.

Do kdaj ste zavarovani kot 
družinski člani? 

Skladno z Zakonom o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju je otrok, ki 
ni sam zavarovanec, obvezno 
zdravstveno zavarovan kot dru-
žinski član do dopolnjenega 15. 
leta oziroma do dopolnjenega 
18. leta starosti. Po tej starosti 
pa, če se šola, in sicer do kon-
ca šolanja, vendar največ do 
konca šolskega leta oziroma 
študijskega leta, v katerem 
je dopolnil 26. let. Pogoj je le, 
da niste v delovnem razmer-
ju, samozaposlen in niste pri-
javljeni kot iskalec zaposlitve. 
S tem je zagotovljeno plačilo 

zdravstvenih storitev v celoti in 
ni potrebno sklepati še prosto-
voljnega dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja. Ko pa 
s šolanjem zaključite oziroma 
ko poteče šolsko/študijsko leto, 
v katerem ste dopolnili 26. let, 
pa morate za zdravstveno za-
varovanje poskrbeti sami. 

Kaj je zdravstveno
zavarovanje?

Zdravstveno zavarovanje za-
gotavlja ustrezno zdravstveno 
in socialno varnost v času bo-
lezni ali poškodbe, saj pokriva 
stroške za tveganja v primerih, 
ko zbolite, se poškodujete ali 
imae kakšne druge zdravstve-
ne potrebe. Osnovna lastnost 
zdravstvenega zavarovanja je, 
da so pravice vsakega posa-
meznika ali od njega odvis-
nih družinskih članov vezane 
na prijavo v zavarovanje in na 
plačilo ustreznega prispevka 

(v obveznem zdravstvenem 
zavarovanju) ali premije (v pro-
stovoljnem zdravstvenem za-
varovanju).

Zdravstveno zavarovanje je to-
rej sestavljeno iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja in 
dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, ki, kot že sama 
beseda pove, dopolnjuje obve-
znega. Dijaki in študenti imajo 
po zakonu vse zdravstvene sto-
ritve v celoti krite iz obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja 
kar pomeni, da ne potrebujejo 
dopolnilnega. S prenehanjem 
zdravstvenega zavarovanja kot 
družinski član, posameznik to-
rej nima več zdravstvenih sto-
ritev v celoti kritih iz obvezne-
ga zavarovanja. Na tej točki si 
mora urediti obvezno in (po 
želji) dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

V primerih iz prve in druge 
alineje prvega odstavka tega 
člena se lahko študent po za-
ključku študijskega programa 
odpove statusu študenta.

Način in obliko zagotavljanja 
podatkov glede odpovedi sta-
tusa študenta iz prejšnjega 
odstavka določi minister, pri-
stojen za visoko šolstvo.
Iz Zakona o visokem šolstvu 
(ZVis) (pisrs.si), 70. člen.

BREZ
ŠTUDENTSKEGA 
STATUSA,
KAJ ZDAJ?

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
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Obvezno zdravstveno zava-
rovanje izvaja Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS). Obvezno zdravstveno 
zavarovanje omogoča zavaro-
vanim osebam uveljavljanje 
pravic do zdravstvenih storitev, 
zdravil, medicinskih pripomoč-
kov ter do denarnih nadome-
stil, kot so nadomestilo plače 
med začasno zadržanostjo od 
dela in povračilo potnih stro-
škov v zvezi z uveljavljanjem 

pravic do zdravstvenih stori-
tev. Poudarile bi, da obvezno 
zdravstveno zavarovanje omo-
goča uveljavljanje pravic do 
zdravstvenih storitev, vendar v 
omejenem obsegu.

Preberi več o obveznem zdra-
vstvenem zavarovanju na sple-
tni strani Kaj je zdravstveno 
zavarovanje? - Zavod za zdra-
vstveno zavarovanje Slovenije 
(zzzs.si).

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Kako si urediti obvezno
zdravstveno zavarovanje?

▶ Če se boste takoj po zaključ-
ku študija zaposlili, bo vaš de-
lodajalec poskrbel za prijavo v 
obvezno zdravstveno zavaro-
vanje.

▶ Če pa se ne boste takoj za-
poslili, se boste obvezno zdra-
vstveno zavarovali po podlagi, 
za katero boste izpolnjevali za-
konske pogoje. Če po zaključ-
ku šolanja ali izgubi statusa 
izpolnjujete pogoje za prido-
bitev denarne socialne pomo-
či, pri čemer se krivdni razlogi, 
ki so sicer ovira za priznanje 
denarne socialne pomoči, 

ne upoštevajo, vas v obvezno 
zdravstveno zavarovanje pri-
javi pristojni center za soci-
alno delo. Zavarovanje po tej 
podlagi ureja oseba z vlogo 
za priznanje pravice do plači-
la prispevka za obvezno zdra-
vstveno zavarovanje pri centru 
za socialno delo, prispevek za 
to zavarovanje pa se plačuje iz 
državnega proračuna.

▶ Če ne izpolnjujete pogojev 
za zavarovanje po drugi pod-
lagi in ne izpolnjujete pogojev 
za denarno socialno pomoč, se 
v obvezno zdravstveno zavaro-

vanje vključite po 20. točki 15. 
člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem za-
varovanju, po kateri so zava-
rovane osebe s stalnim prebi-
vališčem v Republiki Sloveniji, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za 
zavarovanje po drugi podlagi. 
Zavarovanje si uredite sami s 
prijavo na ZZZS, sami ste tudi 
zavezanec za plačilo prispev-
ka za zavarovanje. Prispevek v 
letu 2020 je znašal 27,66 evra 
mesečno (25 % zadnje znane 
povprečne letne plače zapo-
slenih v Republiki Sloveniji, 
preračunane na mesec).

Dopolnilno oziroma prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje

POMEMBNO: Obvezno zavarovanje morate urediti v roku 
8 dni!

Preberi več na spletni strani Obvezno zdravstveno zava-
rovanje študentov_maj 2021.pdf (zzzs.si) in ZZZS - Vključi-
tev v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ste vedeli, da lahko preverite, ali imate urejeno obve-
zno zavarovanje? Klikni naslednjo povezavo ZZZS - Sta-
tus zavarovanja.

Ko imate urejeno obvezno 
zdravstveno zavarovanje, po-
zornost namenite še dopolnil-
nemu. V Sloveniji dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje sicer 
ni obvezno, bi pa lahko rekli, 
da je vseeno skorajda nujno. Z 
urejenim dopolnilnim zavaro-
vanjem se izognete doplačilu 
zdravstvenih storitev. V pov-
prečju obvezno zdravstveno 
zavarovanje krije 70 % stroškov 
zdravljenja, dopolnilno zdra-
vstveno zavarovanje pa 30 %.

Dopolnilno zdravstveno zava-
rovanje je priporočljivo skleniti 
TAKOJ, ko postanete zavezanci 
za doplačila oziroma PRAVO-
ČASNO, drugače se lahko sre-
čate s kar nekaj težavami.

Kaj pomeni urediti si dopol-
nilno zdravstveno zavarova-
nje pravočasno?
Pravočasno pomeni, da je štu-
dent/-ka danes ostal/-a brez 
statusa in si je v roku enega 
meseca uredil/-a dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje.

Pravočasno pomeni, da se je 
študent/-ka ali delavec/-ka da-
nes redno zaposlil/-a in si v roku 
enega meseca uredil/-a dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje.

Pravočasno pomeni, da je dela-
vec/-ka prekinil/-a zdravstveno 
zavarovanje pri eni zavarovalnici 
in v roku enega meseca dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje 
sklenil/-a pri drugi zavarovalnici.

https://www.zzzs.si/kaj-je-zdravstveno-zavarovanje/?msclkid=249d8d8dceac11ec9b85fda3482b8ff0
https://www.zzzs.si/kaj-je-zdravstveno-zavarovanje/?msclkid=249d8d8dceac11ec9b85fda3482b8ff0
https://www.zzzs.si/kaj-je-zdravstveno-zavarovanje/?msclkid=249d8d8dceac11ec9b85fda3482b8ff0
https://www.zzzs.si/kaj-je-zdravstveno-zavarovanje/?msclkid=249d8d8dceac11ec9b85fda3482b8ff0
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/71d0361b92ed7cb6c1256b57003f5513/$FILE/Obvezno zdravstveno zavarovanje %C5%A1tudentov_maj 2021.pdf
https://api.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/71d0361b92ed7cb6c1256b57003f5513/$FILE/Obvezno zdravstveno zavarovanje %C5%A1tudentov_maj 2021.pdf
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/vkljucitev_ozz_kzz/vkljucitev_v_ozz/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93E0tTAw8Q_wCTQPMDA0Ngg30C7IdFQFaXBzs/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/vkljucitev_ozz_kzz/vkljucitev_v_ozz/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93E0tTAw8Q_wCTQPMDA0Ngg30C7IdFQFaXBzs/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/vkljucitev_ozz_kzz/vkljucitev_v_ozz/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93E0tTAw8Q_wCTQPMDA0Ngg30C7IdFQFaXBzs/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/status_zavarovanja
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/status_zavarovanja
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S katerimi zagatami se lahko 
srečate, če dopolnilnega za-
varovanja ne uredite pravo-
časno?

1. TRIMESEČNA ČAKALNA 
DOBA

V kolikor si uredite dopolnil-
no zavarovanje več kot mesec 
dni od dneva, ko ste na novo 
uredili obvezno zavarovanje, 
padete v trimesečno čakal-
no dobo. Ta doba pomeni, da 
mora posameznik ves ta čas 
plačevati premijo za dopolnil-
no zdravstveno zavarovanje, 
kritja razlike do polne vred-
nosti zdravstvenih storitev pa v 
tem obdobju kljub plačilu pre-
mije nima. Zato je posameznik 
v tem obdobju pri zdravniku 
obravnavan kot samoplačnik 
za razliko do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev. Čakalna 
doba torej velja za vse, ki skle-
pajo dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje po več kot eno-
mesečni dobi nezavarovanosti, 
prične se z dnem začetka za-
varovanja in traja tri mesece.
Če torej zamudite enomeseč-
ni rok, dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje brez čakalne dobe 
ni mogoče. Po preteku trime-
sečnega obdobja, zavaroval-
nica prevzame kritje stroškov 
zdravstvenih storitev, vendar le 
kritje stroškov, ki so nastali po 
poteku čakalne dobe.

Se sprašujete, zakaj čakalna 
doba?

Čakalno dobo je v Zakonu o 
zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju pred-
videl zakonodajalec z razlo-
gom, da državljani ne bi mogli 
izigravati sistema. 

V sistemu brez čakalne dobe 
bi lahko dopolnilno zdravstve-
no zavarovanje sklenili danes, 
odšli k zdravniku in najkasneje 
v mesecu dni končali zdravlje-
nje. Ko bi bili zdrav, zavarova-
nja ne bi plačevali, v primeru 
nezgode ali bolezni pa bi zava-
rovanje zopet sklenili.

Zdravstveni sistem lahko nor-
malno deluje le v primeru, da 
vsi zavarovanci ves čas plaču-
jejo premijo, zavarovalnica pa 
plača zdravstvene storitve tis-
tim, ki jo potrebujejo danes, 
jutri pa jo boste morda potre-
bovali vi.

2� PREMIJE OZIROMA VIŠJA 
CENA DOPOLNILNEGA ZA-
VAROVANJA

Vsako pretečeno leto brez 
sklenjenega dopolnilnega za-
varovanja bo vplivalo na viši-
no cene dopolnilnega zava-
rovanja v prihodnje. Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdra-
vstvenem zavarovanju pravi, 
da mora vsaka oseba, ki je bila 
več kot 365 dni brez dopolnil-
nega zdravstvenega zavarova-
nja plačati 3 % višjo ceno, kot 
jo plačujejo zavarovanci, ki do-
datno zdravstveno zavarovanje 
plačujejo ves čas.

Premija za dodatno zdravstve-
no zavarovanje je torej odvi-
sna od tega, koliko polnih let 
ste bili brez dodatnega zdra-
vstvenega zavarovanja, in od 
zavarovalnice, kjer ste sklenili 
dopolnilno zavarovanje (zava-
rovalnice se po tem lahko raz-
likujejo).

Kje skleniti dopolnilno zdravstveno zava-
rovanje?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Slo-
veniji ponujajo le tri zavarovalnice in sicer:
▶ Vzajemna,
▶ Triglav in
▶ Generali.

Storitev dopolnilnega zdravstvenega zava-
rovanja je pri vseh treh zavarovalnicah ena-
ka, razlika je le v ceni in ugodnostih, ki jih 
posamezna zavarovalnica nudi ob sklenitvi. 
Predlagamo, da si vzamete čas in pregle-
date ponudbo vsake zavarovalnice, nato pa 
se odločite glede na svoje želje in potrebe. 
Morda vam pri tem lahko pomaga ta pove-
zava: Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - 
E-zavarovanja.

Če želite podrobnejše informacije o zdra-
vstvenem zavarovanju, predlagamo, da kli-
knete naslednje povezave Dopolnilno zdra-
vstveno zavarovanje | e-Študentski Servis 
(studentski-servis.com), Zdravstveno zava-
rovanje | Študentska organizacija Sloveni-
je (studentska-org.si), Zakon o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ) (pisrs.si), ZZZS - Vključitev v obve-
zno zdravstveno zavarovanje.
 

Premija dodatnega zdravstvenega zava-
rovanja se posamezniku, ko enkrat dobi 
doplačilo na premijo, ne more znižati. Se-
veda se lahko zniža absolutno, če zavaro-
valnica zniža osnovno premijo, ne more 
pa se znižati relativno. Če nekdo več kot 
5 let ni imel dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja in ima 15 % doplačilo na pre-
mijo, bo imel to doplačilo, dokler bo pla-
čeval premijo oziroma do smrti. Ko dobite 
doplačilo na premijo, se tega doplačila na 
noben način ne morete več znebiti. Zato 
se zares splača dopolnilno zavarovanje 
skleniti čimprej. 

https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/
https://www.e-zavarovanja.com/zavarovanje/dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje/
https://www.studentski-servis.com/studenti/pomembne-informacije/dopolnilno-zavarovanje/
https://www.studentski-servis.com/studenti/pomembne-informacije/dopolnilno-zavarovanje/
https://www.studentski-servis.com/studenti/pomembne-informacije/dopolnilno-zavarovanje/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zdravje/zdravstveno-zavarovanje/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zdravje/zdravstveno-zavarovanje/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/zdravje/zdravstveno-zavarovanje/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/vkljucitev_ozz_kzz/vkljucitev_v_ozz/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93E0tTAw8Q_wCTQPMDA0Ngg30C7IdFQFaXBzs/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/vkljucitev_ozz_kzz/vkljucitev_v_ozz/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQx8HT08DQw93E0tTAw8Q_wCTQPMDA0Ngg30C7IdFQFaXBzs/
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Če vam je status potekel, vi pa še nima-
te službe, ni panike, prijavite se na Zavod 
za zaposlovanje (ZRSZ - Prijava pri Zavodu 
(gov.si)). Na ZRSZ je mogoča prijava v evi-
denco brezposelnih oseb ali v evidenco 
iskalcev zaposlitve, in sicer z izpolnitvijo ter 
predložitvijo obrazca.

EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB
ZRSZ vas uvrsti v evidenco brezposelnih, če ste zmožni za delo, aktivno iščete 

zaposlitev in ste jo pripravljeni sprejeti ter:

▶ niste v delovnem razmerju;
▶ niste samozaposleni;

▶ niste družbenik in hkrati poslovodna oseba v osebni in kapitalski družbi;
▶ niste ustanovitelj in hkrati poslovodna oseba v zavodu;

▶ niste pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmet;
▶ niste upokojenec;

▶ nimate statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, 
mlajšega od 26 let.

Prijava v evidenco brezposelnih oseb je pogoj za uveljavljanje pravice do denarne 
socialne pomoči, kritja stroškov zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna 

(ob oddaji vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD) in za sodelovanje v 
okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Več na ZRSZ - Evidenca brezposelnih (gov.si).

ZAVOD ZA
ZAPOSLOVANJE 

Pridobite jo lahko, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:
▶ državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji,
▶ tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki 
Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
▶ oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in 
varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki ob-
vezujejo Republiko Slovenijo,
▶ oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita, oziroma 
njen družinski član in ste na podlagi pravice do združitve 
družine pridobili dovoljenje za prebivanje v RS, kjer imate 
prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče (eUprava 
- Denarna socialna pomoč (gov.si)),

izpolnjujete pa tudi naslednje 
pogoje:
▶ prijavljeni ste v ustrezni evi-
denci brezposelnih oseb ali 
aktivnih iskalcev zaposlitve na 
Zavodu RS za zaposlovanje,
▶ višina vašega lastnega do-
hodka ne presega višine mini-
malnega dohodka,
▶ nimate premoženja in pri-
hrankov, ki bi vam omogočali 
preživetje,
▶ aktivno rešujete svojo social-
no problematiko.

Za več informacij o natančnej-
ših pogojih za pridobitev 
denarne socialne pomoči, 
kliknite na povezavo eUprava - 
Denarna socialna pomoč (gov.
si) ali Denarna socialna pomoč 
| GOV.SI-

Dobro je vedeti, da lahko posa-
meznik zaprosi tudi za izredno 
denarno socialno pomoč.

Namenjena je kritju izrednih 
stroškov, ki so vezani na pre-
življanje in jih z lastnim dohod-
kom ali lastnim dohodkom 
družine ni mogoče pokriti. Če 
se oseba ali družina iz razlo-
gov, na katere ni imela vpliva, 
znajde v položaju materialne 
ogroženosti, lahko vloži vlogo 
za pridobitev izredne denarne 
socialne pomoči na pristoj-
ni Center za socialno delo. V 

vlogi mora vlagatelj natančno 
navesti, za kakšen namen pot-
rebuje pomoč, in opredeliti vi-
šino sredstev, ki jih potrebuje. 
Upravičenec do izredne de-
narne socialne pomoči je dol-
žan prejeto pomoč porabiti za 
namen, za katerega mu je bila 
dodeljena.
Višina izredne denarne soci-
alne pomoči na mesec znaša 

Denarna socialna pomoč
Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Uve-
ljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so 
hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. 

Izredna denarna socialna pomoč
največ 421,89 evra za samsko, 
delovno neaktivno osebo ali 
največ 1160,21 evra za štiričlan-
sko družino z dvema šoloobve-
znima otrokoma in brez zapo-
slitve.

Za več informacij kliknite
Nekaj informacij o pravici izre-
dne denarne socialne pomoči 
(csd-slovenije.si)

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe/evidenca-brezposelnih
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/denarna-socialna-pomoc.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/denarna-socialna-pomoc.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/denarna-socialna-pomoc.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/denarna-socialna-pomoc.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/denarna-socialna-pomoc.html
https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/
https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/
https://www.csd-slovenije.si/obvestila/Nekaj informacij o pravici izredne denarne socialne pomo%C4%8Di/
https://www.csd-slovenije.si/obvestila/Nekaj informacij o pravici izredne denarne socialne pomo%C4%8Di/
https://www.csd-slovenije.si/obvestila/Nekaj informacij o pravici izredne denarne socialne pomo%C4%8Di/
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Če ne izpolnjujete pogojev za 
denarno socialno pomoč, si 
oglejte še pogoje za pridobitev 
denarnega nadomestila.

Kdaj lahko pridobite denarno 
nadomestilo?

Pridobite ga lahko:
▶ če ste bili pred nastankom 
brezposelnosti zavarovani za 
brezposelnost najmanj 10 me-
secev v zadnjih 24 mesecih,
▶ če ste mlajši od 30 let in ste 
bili pred nastankom brezpo-
selnosti zavarovani najmanj 6 
mesecev v zadnjih 24 mese-
cih,
▶ če so bili plačani prispevki za 
zavarovanje za primer brez-
poselnosti (izjema so osebe, ki 
so bile v zavarovanje vključene 
na podlagi delovnega razmer-

ja, delodajalec kot zavezanec 
za plačilo pa prispevkov ni pla-
čal),
▶ če ste brezposelni in vam de-
lovno razmerje ni prenehalo 
po vaši krivdi ali volji ter izpol-
njujete druge, z zakonom do-
ločene pogoje ter
▶ se prijavite pri zavodu za 
zaposlovanje in vložite zah-
tevo za uveljavitev pravice do 
denarnega nadomestila v 30 
dneh po prenehanju obvezne-
ga zavarovanja.

Več na ZRSZ - Denarno nado-
mestilo (gov.si), eUprava - Pra-
vice brezposelnih oseb (gov.si).

Denarno nadomestilo 

EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE 

V evidenco iskalcev zaposlitve vas uvrstijo, če ste:
▶ zaposleni,
▶ samozaposleni,
▶ gospodinjec,
▶ dijak, študent ali
▶ drugače delovno neaktivni
▶ če pričakujete odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga 
nesposobnosti (potem se lahko v 3 delovnih dneh po vročeni odpovedi prijavite 
pri zavodu. Uvrstili vas bodo v evidenco iskalcev zaposlitve.) V 30 dneh po pre-
nehanju delovnega razmerja se nujno prijavite pri zavodu. Uvrstili vas bodo v 
evidenco brezposelnih, saj je to podlaga za uveljavitev pravice do denarnega na-
domestila. Vlogo za denarno nadomestilo predložite ob prijavi.
▶ Tujec iz tretje države (ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora ali Švicarske konfederacije) in zakonito prebivate v Republiki Sloveniji 
– navedeni pogoj morate izpolnjevati ves čas vodenja v evidenci iskalcev zapo-
slitve.

Več na ZRSZ - Evidenca iskalcev zaposlitve (gov.si).

Vas zanima, katere oblike dela in zaposlova-
nja med drugim obstajajo pri nas in katera 
oblika bi bila najbolj primerna za vas? Potem 
ste na pravem mestu, saj si lahko v nadalje-
vanju preberete o različnih oblikah dela, nji-
hovih omejitvah, prednostih in podobno.

OBLIKE DELA IN 
ZAPOSLOVANJA

Kot prvo obliko dela in zaposlo-
vanja si bomo pogledali delov-
no razmerje sklenjeno s pogod-
bo o zaposlitvi, saj je to pri nas 
tudi najpogostejša oblika dela. 
S pogodbo o zaposlitvi se skle-
ne delovno razmerje med delo-
dajalcem in delojemalcem, naj-
pogosteje, oziroma običajno, za 
nedoločen in polni delovni čas. 
Obstajajo pa tudi izjeme, ko se 
pogodba lahko sklene za dolo-
čen kot tudi za krajši delovni čas 
od polnega delovnega časa.

Pogodbo o zaposlitvi v veliki 
meri opredeljuje Zakon o de-
lovnih razmerjih ZDR-1 (http://
www.pisrs.si/Pis.web/pregled-
Predpisa?id=ZAKO5944), ki do-

loča tudi nekatere posebnosti 
na tem področju. Mednje sodi 
denimo pogodba o zaposlitvi 
zaradi opravljanja javnih del, 
prej omenjena pogodba za do-
ločen in krajši delovni čas od 
polnega delovnega časa, po-
godba o zaposlitvi med delav-
cem in delodajalcem, ki opra-
vlja dejavnost zagotavljanja 
dela delavcev drugemu upo-
rabniku ter pogodba o zaposli-
tvi za opravljanje dela od doma.

Pri tovrstni obliki dela je pot-
rebno opozoriti, da lahko po-
godbo o zaposlitvi sklene le 
oseba, ki je že dopolnila 15 let, 
v nasprotnem primeru je skle-
nitev pogodbe neveljavna. Ko 

1. Pogodba
o zaposlitvi

oseba sklene pogodbo o zapo-
slitvi, je na podlagi delovnega 
razmerja pri nas vključena v 
obvezna socialna zavarovanja 
(torej v zdravstveno zavarova-
nje, pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo in za primer 
brezposelnosti).

Kot vsaka pogodba mora tudi 
pogodba o zaposlitvi vsebovati 
določene podatke, da je veljav-
na. Ali veste kateri podatki so 
to? Če je vaš odgovor nikalen, si 
o vsebini pogodbe o zaposlitvi 
lahko preberete v nadaljevanju.

ZAPOSLOVANJE 

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/denarno_nadomestilo
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/denarno_nadomestilo
https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/brezposelnost-iskanje-dela/pravice-brezposelne-osebe.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/delo-upokojitev/brezposelnost-iskanje-dela/pravice-brezposelne-osebe.html
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe/evidenca-iskalcev-zaposlitve
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
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31. člen Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) določa, da 
mora pogodba o zaposlitvi 
vsebovati naslednje podatke:

▶ pogodbeni stranki (navede-
no mora biti med kom bo so-
delovanje potekalo),
▶ naziv ter opis delovnega 
mesta (delovno mesto mora 
biti navedeno in opisano, kar 
pomeni, da morajo biti opisa-
na in navedena tudi posame-
zna dela, ki jih bo delojemalec 
opravljal na delovnem mestu),
▶ datum nastopa dela (v po-
godbi mora biti naveden točen 
datum začetka zaposlitve),
▶ kraj opravljanja dela (navede-
no mora biti v katerem podje-
tju in na kateri lokaciji bo delo 
potekalo),
▶ čas, za katerega je sklenjena 
pogodba (opredeljeno mora 
biti, ali gre za določen ali nedo-
ločen čas zaposlitve),
▶ delovni čas (opredeljeno 
mora biti, ali gre za polni ali 
krajši delovni čas, dnevni ali te-
denski delovni čas),
▶ razporeditev delovnega časa 
(delavnik mora biti jasno opre-
deljen – denimo, kako je delav-
nik razporejen, koliko dni ob-
sega in podobno),

▶ razlog za sklenitev pogodbe 
o zaposlitvi za določen čas ter 
določilo o načinu izrabe letne-
ga dopusta, če je sklenjena 
pogodba o zaposlitvi za dolo-
čen čas (pri tem je razlog za 
sklenitev pogodbe za določen 
čas lahko povečan obseg dela, 
nadomeščanje porodniške od-
sotnosti in podobno),
▶ znesek osnovne plače ter po-
datki o morebitnih drugih pla-
čilih (znesek naj bi bil naveden 
v evrih),
▶ določilih o drugih sestavinah 
plače delavca, druge pravice 
in obveznosti v primerih, do-
ločenih v Zakonu o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) (več o tem 
si lahko preberete na: http://
www.pisrs.si/Pis.web/pregled-
Predpisa?id=ZAKO5944),
▶ plačilno obdobje, plačilni dan 
ter način izplačevanja plače,
▶ letni dopust (to velja tudi v 
primeru zaposlitve za skrajšani 
delovni čas),
▶ dolžina odpovednih rokov 
(jasno mora biti naveden in 
opredeljen odpovedni rok),
▶ navedba ustreznih kolektiv-
nih pogodb oz. splošnih aktov 
delodajalca.

Ne pozabite:
Da je pisna pogodba o zapo-
slitvi veljavna, mora vsebovati 
vse zgornje podatke, da je skle-
njena, pa jo morata podpisati 
obe pogodbeni stranki (torej 
tako delojemalec kot deloda-
jalec). Zakon o delovnih raz-
merjih (ZDR-1) tudi določa, da 
mora biti pogodba o zaposlitvi 
sklenjena v pisni obliki, torej 
ni dovolj le ustni dogovor. De-
lodajalec je tako delojemalcu 
dolžan zagotoviti pisno obliko 
pogodbe, kar zagotavlja delo-
jemalcu tudi neko varnost, saj 
so v njej zapisani vsi pomemb-
ni podatki o delovnem razmer-
ju (obveznosti, pravice, znesek 
osnovne plače in podobno).

2. Podjemna pogodba oziroma pogodba o delu ter 
avtorska pogodba
Podjemna pogodba oziroma 
pogodba o delu se lahko skle-
ne le za določen čas za obča-
sna in časovno omejena dela, 
kot so: izdelava stvari, popra-
vilo stvari, fizično ali umsko 
delo. Omenjeno pogodbo lah-
ko sklene vsaka fizična oseba 
(podjemnik) z naročnikom, ki 
je lahko pravna ali fizična ose-
ba, ki podjemniku za opravlje-
no delo plača dogovorjen zne-
sek. Potrebno pa je omeniti, da 
delojemalec ne more opravljati 
dela po podjemni pogodbi, če 
že obstajajo elementi delovne-
ga razmerja in če delojemalec 
izpolnjuje predpisane pogoje 
za opravljanje dela po pogodbi 
o zaposlitvi, o kateri je nekoliko 
več zapisano na začetku tega 
poglavja.

Avtorska pogodba pa je po-
godba, ki se sklene med na-
ročnikom, ki je lahko pravna 

ali fizična oseba, ter avtorjem 
– fizična oseba, ki je naredi-
la avtorsko delo, za katero od 
naročnika prejme plačilo ozi-
roma honorar. Avtor je v pri-
meru avtorske pogodbe lahko 
v rednem delovnem razmerju 
(razen če pogodba o zapo-
slitvi vsebuje konkurenčno 
klavzulo), lahko je samostojni 
podjetnik, lastnik pravne ose-
be; nekdo, ki opravlja dela po 
podjemni pogodbi; redni ali 
izredni študent. Vsebina avtor-
ske pogodbe je avtorsko delo s 
področja znanosti, književnosti 
in/ali umetnosti, kot so deni-
mo: govorjena dela (na primer 
govori, različna predavanja), 
glasbena dela z besedilom ali 
brez besedila, pisana dela (na 
primer članki, priročniki), gle-
dališka in lutkovna dela, arhi-
tekturna dela, fotografska dela 
in podobno.

Omeniti velja tudi pomanj-
kljivosti oziroma slabosti 
tako podjemne kot avtorske 
pogodbe. Niti podjemnik niti 
avtor namreč nista zavarovana 
za primer brezposelnosti ali za 
starševsko varstvo, prav tako 
sta oba običajno izpostavljena 
nekoliko višji stopnji tveganja, 
saj si oba sama organizirata 
delo in tudi sama odgovarjata 
za uspešnost pri svojem delu. 
Je pa res, da mora naročnik 
tako v primeru avtorske kot v 
primeru podjemne pogodbe 
v obveznem zdravstvenem za-
varovanju za avtorja oziroma 
podjemnika plačati prispevek 
za zavarovanje za primer po-
škodbe pri delu in poklicne bo-
lezni.

Kako pa je z odpovedjo oziro-
ma prenehanjem pogodbe o 
zaposlitvi? Načini prenehanja 
pogodbe so različni, saj je tudi 
odvisno, ali gre za pogodbo o 
zaposlitvi za določen ali nedo-
ločen čas, ali gre za odpoved 
ali sporazumno razveljavitev in 
podobno. Več o odpovedi ozi-
roma prenehanju pogodbe o 
zaposlitvi pa si lahko preberete 
na spletni strani SPOT (Sloven-
ska poslovna točka RS: https://
spot.gov.si/sl/poslovanje/zapo-
slovanje-in-delovno-razmerje/
delovno-razmerje) ali v Zako-
nu o delovnih razmerjih (ZDR-
1: Zakon o delovnih razmerjih 
(ZDR-1)). 
Potrebujete več informacij o 
pogodbi o zaposlitvi? Kliknite 
naslednjo povezavo, kjer si lah-
ko preberete več: https://www.
xn--kaipot-4pb.si/wp-content/
uploads/2018/08/Pogodba-o-
-zaposlitvi-4.pdf

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/delovno-razmerje
https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/delovno-razmerje
https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/delovno-razmerje
https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/delovno-razmerje
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
https://www.kažipot.si/wp-content/uploads/2018/08/Pogodba-o-zaposlitvi-4.pdf
https://www.kažipot.si/wp-content/uploads/2018/08/Pogodba-o-zaposlitvi-4.pdf
https://www.kažipot.si/wp-content/uploads/2018/08/Pogodba-o-zaposlitvi-4.pdf
https://www.kažipot.si/wp-content/uploads/2018/08/Pogodba-o-zaposlitvi-4.pdf
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Pri kratkotrajnemu delu gre za 
brezplačno pomoč (oseba za 
delo ne prejme plačila) izključ-
no določenih (ožjih) družinskih 
članov podjetnika v podjetju, 
mikrodružbi ali zavodu z naj-
manj enim in največ desetimi 
zaposlenimi ali pri samozapos-
leni osebi z največ desetimi 
zaposlenimi. Kratkotrajno delo 
ureja Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno 
(kliknite: Zakon o prepreče-
vanju dela in zaposlovanja na 
črno (ZPDZC-1)). Omenjeni za-
kon določa, da z osebami, ki 
lahko opravljajo tovrstno brez-
plačno delo in so določene v 17. 
členu tega zakona, ni potrebno 

3. Kratkotrajno delo
sklepati pogodbe. Med dela, ki 
ne spadajo pod delo na črno, 
pa omenjeni zakon uvršča so-
rodstveno pomoč, sosedsko 
pomoč, humanitarno delo, 
prostovoljsko delo, delo za in-
validske organizacije ter oseb-
no dopolnilno delo. Tovrstno 
delo na splošno lahko opravlja-
jo določeni (ožji) družinski člani 
podjetnika, ki jih določa zgoraj 
omenjeni zakon, ne glede na 
to, ali so v delovnem razmerju 
ali ne. Opravljajo ga lahko tudi 
brezposelne osebe, upokojene 
osebe, osebe, ki imajo (popol-
danski) s.p., kot tudi tujci, ki iz-
polnjujejo potrebne pogoje.

Tudi pri tej obliki dela obstaja-
jo omejitve, med drugim: delo-
dajalec osebam za pomoč pri 
delu ne sme nuditi plačila, gre 
torej za brezplačno delo, ven-
dar pa jim lahko povrne stro-
ške prevoza in prehrane med 
delom. Delodajalec mora prav 
tako osebe, ki opravljajo tovr-
stno delo, zavarovati za primer 
poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni. Prav tako je tovrstna 
pomoč oziroma delo, kot pove 
že ime samo, kratkotrajno in 
časovno omejeno (posameznik 
lahko opravi največ 40 ur dela).

4. Študentsko delo
V zakonodaji je študentsko delo opredeljeno kot občasno in za-
časno delo dijakov, študentov in drugih upravičenih oseb, ki za 
drugo (pravno) osebo oziroma podjetje prek napotnice opravlja-
jo delo, za katerega (po napotnici) dobijo plačilo. Napotnica je 
tudi pravna podlaga in predpogoj za študentsko delo, kar pome-
ni, da si jo morajo posamezniki priskrbeti pred pričetkom dela, v 
nasprotnem primeru gre za tako imenovano »delo na črno«.
Omenjeno začasno in občasno delo lahko natančneje opravljajo:
▶ Osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo ter so že dopolnili 15 
let (izpolnjena morata biti oba pogoja);
▶ Osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji ali tujini, ki so že 
dopolnile 15 let;
▶ Osebe s statusom študenta (redni in izredni) v Republiki Slove-
niji ali tujini;
▶ Osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so 
mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih 
osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobra-
ževanja, ob tem pa ne smejo biti v delovnem razmerju ali prija-
vljene kot brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje;
▶ Tujci, ki študirajo v Sloveniji, ter tujci, ki v okviru mednarodnih 
izmenjav opravljajo v Republiki Sloveniji študijske obveznosti.

Ne pozabite: Od leta 2022 je z 
zakonom določeno, da najniž-
ja bruto urna postavka za štu-
dentsko delo znaša 6,17 evra. 
Prav tako pa je omenjeno ob-
časno in začasno delo vključe-
no v zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni ter 
invalidsko in pokojninsko za-
varovanje. Tako se posamezni-
kom, ki opravljajo študentsko 
delo, od zneska na napotnici 
odvede 15,5 % za prispevek za 
pokojninsko in invalidsko za-
varovanje. S tem posamezniku 
v neki meri pri študentskem 
delu teče pokojninska doba, 
ki pa se preračuna na podlagi 
bruto zneska na napotnici. Na-
tančneje, mesec dni pokojnin-
ske dobe se posamezniku pri 
študentskem delu prizna, ko 
zaslužek doseže 60 % povpreč-
ne mesečne bruto plače. Ob 
tem ne pozabite na novosti za-
kona, ki pravi, da so do dodat-
ka na delovno dobo upravičeni 
tudi dijaki oziroma študentje 
za čas opravljanja študentske-
ga dela. Ti pa upravičenost do 
dodatka na delovno dobo ob 
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi 

dokazujejo z izpisom Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje o pridobljeni po-
kojninski dobi, ki smo jo ome-
nili zgoraj. 

V nadaljevanju si lahko pre-
berete še ključne razlike med 
študentskim delom in rednim 
delovnim razmerjem, sklenje-
nim s pogodbo o zaposlitvi:
Z osebo, ki opravlja študentsko 
delo, se »delovno razmerje« 
lahko hitreje in lažje prekine, 
saj delodajalca ne zavezujejo 
odpovedni roki. Tovrstni roki 
ne obvezujejo tudi oseb, ki op-
ravljajo študentsko delo, zaradi 
česar lahko študent preneha z 
delom, ko želi. Medtem pa je 
pri redno zaposlenih prekini-
tev delovnega razmerja neko-
liko bolj kompleksna in se ne 
more zgoditi z danes na jutri, 
tako s strani delojemalca, kot 
s strani delodajalca. Osebe, 
ki opravljajo študentsko delo, 
so večinoma plačane po uri, 
plačilo odsotnosti zaradi bol-
niške in druge odsotnosti, do-
pustov in denimo praznikov pa 
ni potrebno. Redno zaposleni 
pa imajo plačan dopust, bol-

niško in drugo odsotnost. Pri 
študentskem delu prav tako 
povrnitev stroškov za prehrano 
med delom in za prevoz na in 
z dela ni zakonsko določena (o 
tem se je tako dobro pogovori-
ti s podjetjem pred pričetkom 
dela), na drugi strani pa redno 
zaposleni tovrstne stroške vsaj 
v določeni meri dobijo povr-
njene. Ne glede na to pa imajo 
tako osebe, ki opravljajo štu-
dentsko delo, kot redno zapos-
leni med dnevnim delom za 
polni delovni čas (8 ur), pravico 
do odmora, ki traja 30 minut. 
V primeru krajšega delovnega 
časa, vendar najmanj 4 ure na 
dan, pa posamezniku v obeh 
primerih pripada pravica do 
odmora v sorazmerju s časom, 
preživetim na delu.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
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Dela, ki se lahko opravljajo kot osebno do-
polnilno delo, so med drugim naslednja: 
občasna pomoč pri kmetijskih delih, ob-
časna pomoč v gospodinjstvu; občasne 
inštrukcije; občasno prevajanje ali lektori-
ranje; občasno varstvo otrok, pomoč starej-
šim ali invalidnim osebam na domu; občas-
no izvajanje umetniških in drugih kulturnih 
vsebin; občasna pomoč pri oskrbi hišnih 
živali na domu lastnika živali; izdelovanje 
in prodaja izdelkov umetnostne in domače 
obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno 
dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju in 
podobno.

Pri tem ne pozabite naslednje omejitve: Prihodek z na-
slova osebnega dopolnilnega dela je namreč omejen, saj 
v obdobju šestih mesecev ne sme presegati seštevka treh 
povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem kole-
darskem letu. V primeru, da ta znesek posameznik pre-
seže, se mora registrirati kot samostojni podjetnik. O tej 
obliki zaposlitve pa si lahko preberetev nadaljevanju.

5. Osebno dopolnilno delo

Samostojni podjetnik (s. p.) je 
fizična in ne pravna oseba, ki 
na trgu samostojno opravlja 
pridobitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja, pri 
tem pa neomejeno odgovarja 
z vsem svojim premoženjem. 
Ob tem velja, da je samostoj-
ni podjetnik lahko le posame-
znik (in ne več oseb skupaj), 
saj skupnosti samostojnih 
podjetnikov slovenska zako-
nodaja ne pozna. Samostojni 
podjetnik lahko opravlja tudi 

vse gospodarske dejavnosti, 
razen tistih, za katere je z zako-
nom izrecno določeno, da jih 
ne more opravljati (omejitve 
obstajajo na primer na podro-
čju bančništva in podobno).
Posamezniki, ki se odločijo, da 
se bodo podali na podjetniško 
pot, najpogosteje izberejo prav 
to obliko podjetja, saj med dru-
gim ni zahtevan začetni denar-
ni vložek in je tako začetnikom 
tudi najlažje dosegljiva.

Tudi vi razmišljate o samostojni podjetniški poti oziroma o usta-
novitvi s. p.-ja? Če je vaš odgovor pritrdilen, je dobro najprej pre-
tehtati in razmisliti o naslednjih omejitvah in prednostih tovr-
stne oblike dela:

Omejitve/slabosti:
▶ samostojni podjetnik odgovarja neomejeno z vsem svojim 
premoženjem (tudi zasebnim)
▶ če so dobički visoki, so visoki tudi davki oziroma je visoko dav-
čno breme
▶ tovrstna oblika dela ni primerna, kadar želi podjetje ustanoviti 
več oseb, saj je samostojni podjetnik lahko le posameznik
▶ samostojni podjetnik ni ločen od fizične osebe
▶ ima nižjo kredibilnost v primerjavi z drugimi pravnoorganiza-
cijskimi oblikami (na primer d. o. o.)

Prednosti:
▶ svoboda pri podjetniških odločitvah
▶ hitra in enostavna ustanovitev s. p.-ja (več o tem si lahko pre-
berete v nadaljevanju)
▶ osnovni oziroma začetni kapital ni potreben
▶ enostavno in prosto razpolaganje z denarjem, oziroma z de-
narnimi sredstvi
▶ nižji administrativni stroški

6. Samostojni
podjetnik

Bi radi ustanovili svoj s. p., pa ne veste kako? Potem ste na pravem mestu, saj si lahko več o 
ustanoviti s. p.-ja preberete v nadaljevanju.

Preden se odločite za odprtje oziroma ustanovitev s. p.-ja, je dobro razmisliti in poiskati odgovore 
na naslednja vprašanja:

▶ Kakšno bo ime vašega podjetja?
▶ Kje bo poslovni prostor in sedež podjetja?
▶ Kaj bo vaša dejavnost in kako prav to dejavnost registrirati? (namig: samostojni podjetnik lahko 
opravlja le dejavnosti, ki jih je registriral v sodni in poslovni register Slovenije, zato je dobro, da v 
slednjega vpiše nekoliko širši nabor dejavnosti. Res pa je, da lahko dodatne dejavnosti samostojni 
podjetnik registrira tudi kasneje oziroma naknadno tekom poslovanja.)
▶ Kakšni so pogoji za opravljanje te dejavnosti?
▶ Ali potrebujete računovodstvo ali boste poslovne knjige vodili sami?

Tovrstno delo lahko opravlja-
jo zaposleni, brezposelni, štu-
dentje ter dijaki (starejši od 15 
let), vsi pa morajo biti prijavlje-
ni v poslovni register Slovenije 
(AJPES), kot oseba, ki opravlja 
osebno dopolnilno delo. Prav 
tako morajo za obdobje, v ka-
terem opravljajo tovrstno delo, 
predhodno oziroma vnaprej 
poskrbeti za nakup vrednot-

nice s tega naslova, saj je to 
pogoj za opravljanje osebnega 
dopolnilnega dela. Ta se izda 
na podlagi vloženega spletne-
ga zahtevka s kvalificiranim di-
gitalnim potrdilom ali osebno 
na upravni enoti, z njo pa se 
izvajalcu osebnega dopolnil-
nega dela plačajo tudi prispev-
ki za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje.
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Ustanovitev s. p.-ja pa je na 
splošno enostaven in hiter 
postopek, ki ga lahko opravi-
te na tri načine, in sicer:

▶ od doma, na portalu SPOT 
(e-VEM), za kar potrebujete 
digitalno kvalificirano potrdilo 
in zahtevano opremo (kliknite: 
http://evem.gov.si/evem/drzav-
ljani/zacetna.evem);
▶ osebno na eni od točk SPOT 
(VEM), kjer lahko opravite ce-
lotno prijavo s. p.-ja s pomoč-
jo tamkajšnjih referentov (se-
znam točk SPOT po Sloveniji 
najdete na povezavi: https://
spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-
-spot/tocke-spot-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje/); 
▶ prijavo za vpis lahko tudi poš-
ljete po pošti, vendar mora biti 
vaš podpis na prijavi overjen.

Ustanovitev s. p.-ja poteka v treh korakih v naslednjem zaporedju:

1. KORAK:
Vpis oziroma registracija v 
Poslovni register Slovenije 

(AJPES);

3. KORAK:
Prijava v sistem obveznega 

socialnega zavarovanja (ZZZS).

2. KORAK:
Prijava v davčni register 

(FURS);

Pri tem boste za odprtje ozi-
roma za sam postopek re-
gistracije s. p.-ja potrebovali 
naslednje dokumente: osebni 
dokument, davčno številko, če  
niste lastnik/-ca hiše oziroma 
stanovanja, kjer bo prijavljen 
poslovni naslov, pa tudi over-
jeno soglasje lastnika/-ce hiše 
oziroma stanovanja.

V tej fazi ustanovitve s. p.-ja 
mora posameznik po sami re-
gistraciji čim prej opraviti tudi 
zdravniški pregled ter usposa-
bljanje iz varstva pri delu. Prav 
tako pa se mora  odločiti, pri 
kateri banki bo odprl poslovni 
bančni račun, ki služi za plače-
vanje in prejemanje denarnih 
sredstev, vezanih na poslova-
nje. Samostojni podjetnik je 
namreč dolžan na mesečni 
ravni med drugim plačevati 
prispevke za socialno varnost 
oziroma socialne prispevke 
(to so prispevki za zdravstveno 

zavarovanje, obvezno invalid-
sko in pokojninsko zavarova-
nje, prispevek za primer brez-
poselnosti ter prispevek za 
starševsko varstvo). Trenutno 
(februar, 2022) minimalni pri-
spevki za socialno varnost na 
mesečni ravni znašajo skupaj 
451,41 €, maksimalni prispevki 
pa skupaj 2.633,34 €, vendar 
se je treba zavedati, da se viši-
na zneska plačevanja socialnih 
prispevkov za s. p. spreminja.

Prav tako ne pozabite: Prvič 
registrirani s. p.-ji so v prvih 
dveh letih poslovanja upravi-
čeni do nižjih prispevkov za 
invalidsko ter pokojninsko za-
varovanje. Natančneje, v prvih 
12 mesecih poslovanja so posa-
mezniki, ki so prvič registrirali 
s. p., oproščeni plačila dela pri-
spevka za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje v višini 50 % 
zneska prispevka, v naslednjih 
12 mesecih (drugo leto poslo-

vanja) pa v višini 30 % zneska 
prispevka.

Vas zanima več, oziroma pot-
rebujete več informacij? Kli-
knite spodnjo povezavo sple-
tne strani SPOT (Slovenska 
poslovna točka) in si preberi-
te vse o postopku registra-
cije s. p., kjer so med drugim 
natančno opisani tudi zgoraj 
našteti koraki ustanovitve s. p.-
-ja: https://spot.gov.si/sl/teme/
ustanovitev-s-p/

Namig: Za samostojno pod-
jetniško pot oziroma za usta-
novitev s. p.-ja se odločite le v 
primeru, da si to sami resnič-
no želite in imate poslovno 
idejo ter vizijo. Ustanavljanje  
podjetja, ker vas v to usmerja 
ali prepričuje delodajalec, ker 
boste tako zanj v tem primeru 
cenejša delovna sila, ni najbolj-
ša odločitev in se takšnim de-
lodajalcem raje izognite.

Namig: Popoldanski s. p. ponavadi odprejo tis-
ti posamezniki, ki imajo dovolj prostega časa 
ob rednem delu; tisti, ki v redni službi zaslužijo 
premalo, ali pa tisti, ki imajo željo po ustvar-
janju na svojem. Zaradi relativno nizkih pri-
spevkov za socialno varnost (tako imenovanih 
pavšalnih stroškov) ta oblika dela predstavlja 
dobre možnosti za podjetniško udejstvovanje, 
mnogokrat pa je tudi ustanovitev popoldan-
skega s. p.-ja prvi korak na poti do lastnega 
(samostojnega) podjetja.

Poleg zgoraj opisanega »polnega s. p.-ja«, kjer 
je oseba (samo)zaposlena in plačuje vse ozi-
roma polne prispevke za socialno varnost, pa 
poznamo tudi tako imenovani »popoldanski 
s. p.« (dopolnilna/dodatna dejavnost oziroma 
postranski poklic), ki je primeren za tiste posa-
meznike, ki so v rednem delovnem razmerju 
za polni delovni čas (40 ur na teden) in ima-
jo tako obvezno socialno zavarovanje oziroma 
imajo plačilo prispevkov za socialno varnost 
urejeno z zaposlitvijo v drugem podjetju ali 
pri drugem delodajalcu. Iz tega sledi, da štu-
dentje in upokojenci popoldanskega s. p.-ja ne 
morejo odpreti, niti ga ne more odpreti oseba, 
ki je zaposlena za krajši delovni čas.

6.1. Popoldanski s. p.

7. Pridobitev (posebnega) 
statusa
Kot zadnjo možnost navajamo pridobitev po-
sebnega statusa, ki posamezniku omogoča 
samostojno opravljanje dejavnosti, ne da bi 
mu bilo pri tem treba vstopiti v delovno raz-
merje (preko pogodbe o zaposlitvi) ali ustano-
viti (samostojno) podjetje. V Sloveniji lahko po-
sameznik pod določenimi pogoji med drugim 
pridobi status samostojnega novinarja, status 
samozaposlenega v kulturi, status kmeta, sta-
tus zasebnega raziskovalca in podobno.

Razlika med tako imenovanim »polnim« in 
»popoldanskim« s. p.-jem je torej le v plačilu 
prispevkov za socialno varnost, ki so v primeru 
popoldanskega s. p.-ja bistveno nižji. Medtem 
pa je njun pravni status enak, torej imata ena-
ke pravice in dolžnosti. (Opomba: izraza polni 
in popoldanski s. p. sta pogovorna in ne prav-
na izraza).

http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/
https://spot.gov.si/sl/teme/ustanovitev-s-p/
https://spot.gov.si/sl/teme/ustanovitev-s-p/
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Iščete zaposlitev ali vam trenutna zaposlitev ne ustreza? Ni pani-
ke. Spodaj prilagamo seznam spletnih strani, kjer so objavljena 
prosta delovna mesta. Kliknite eno izmed spodnjih povezav in si 
poiščite svojo.

SEZNAM SPLETNIH STRANI, 
KJER SO OBJAVLJENA PROSTA 
DELOVNA MESTA

Prijava na prosto delovno mesto
(kako napisati dober življenjepis)
Ste našli prosto delovno mes-
to, ki vam ustreza, vendar ne 
veste, kako napisati dober ži-
vljenjepis, ki je prvi pomem-
ben korak pri prijavi na želeno 
prosto delovno mesto? Ni pa-
nike. Na spodnji povezavi Za-
voda Republike Slovenije za 
zaposlovanje si lahko preberee 
praktične nasvete in napot-
ke za pisanje (e-)življenjepisa. 

Oglejte si tudi priročnik Zavo-
da Republike Slovenije za za-
poslovanje, kjer si lahko prebe-
rete vse o razpisih za delovno 
mesto, ponudbah, življenjepi-
sih in še veliko več. Uspešno 
branje!

Kliknite povezavo:
https://www.ess.gov.si/iskal-
ci_zaposlitve/zivljenjepis 

▶ ADECCO: https://www.adecco.si/delovna-mesta/
▶ AGADO: https://www.agado.si/35/za-iskalce-dela
▶ ATAMA: https://atama.si/S2200/Ponudba+dela
▶ CAREERJET: https://www.careerjet.si/delovna-mesta-spletnih-
-strani.html
▶ DELO GLASNIK: https://www.deloglasnik.si/
▶ KARIERA: https://www.kariera.si/sl
▶ M JOB: https://www.mjob.si/jobi
▶ MOJA ZAPOSLITEV: https://www.optius.com/
▶ MOJE DELO : https://www.mojedelo.com/
▶ NAJDI DELO.SI : https://www.najdidelo.si/p/jobads
▶ TIK TAK ZAPOSLITVE: http://zaposlitev.tiktak.si/
▶ TRENKWALDER: https://si.trenkwalder.com/kandidati/iskanje-
-dela/
▶ UNIVERZA V LJUBLJANI: https://www.uni-lj.si/aktualno/pros-
ta_delovna_mesta/
▶ UNIVERZA V NOVI GORICI: https://ung.si/sl/obvestila/vir/24/za-
poslitev/
▶ UNIVERZA NA PRIMORSKEM: https://www.upr.si/si/univerza/
razpisi/kadrovski-razpisi/
▶ ZAPOSLITEV INFO: https://www.zaposlitev.info/prostadelovna-
mesta/
▶ ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE: https://
www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta

PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELAVCA
Ko ste sprejeti na delovno mesto, pa je prav tako pomembno, da kot delojemalec dobro poznate 
svoje pravice in dolžnosti. Pravice in dolžnosti delavca pri nas ureja tudi Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD-1) (kliknite povezavo: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537):

▶ delojemalec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu 
zagotavlja zdravje ter varnost pri delu (med drugim to tudi po-
meni, da je delojemalec seznanjen z varnostnimi ukrepi in ukre-
pi zdravstvenega varstva ter je usposobljen za njihovo izvajanje);
▶ delojemalec mora spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavlja-
nje zdravja ter varnosti pri delu;
▶ delojemalec mora opravljati delo s tolikšno pazljivostjo, da va-
ruje svoje zdravje in življenje ter življenje in zdravje drugih;
▶ delojemalec mora uporabljati sredstva za delo, osebno varoval-
no opremo ter varnostne naprave skladno z njihovim namenom 
in navodili delodajalca. Z njimi mora ravnati pazljivo in skrbeti, da 
so v brezhibnem stanju;
▶ delojemalec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vpli-
vom drog, alkohola ali drugih prepovedanih substanc, prav tako 
pa ne sme delati ali biti pod vplivom tistih zdravil, ki lahko vpli-
vajo na psihofizične sposobnosti, na delovnih mestih, na katerih 
je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z 
izjavo o varnosti z oceno tveganja;
▶ delojemalec ima pravico odkloniti delo, če ni bil predhodno 
seznanjen z  nevarnostmi pri delu in sprejetimi varnostnimi 
ukrepi; če ni bil usposobljen za varno in zdravo delo; če deloda-
jalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda; če mu 
grozi neposredna nevarnost za zdravje ali življenje, pri tem pa 
ima pravico zahtevati, da se nevarnost tudi odpravi;
▶ delojemalec ima v primeru neposredne ter resne nevarnosti za 
zdravje ali življenje pravico ustrezno ukrepati, skladno s svojim 
znanjem in razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. V primeru neizo-
gibne nevarnosti pa ima pravico zapustiti nevarni delovni pro-
ces, delovno mesto oziroma delovno okolje;
▶ delojemalec ima pravico do zdravstvenih pregledov, ki ustre-
zajo tveganjem za varnost in zdravje na delovnem mestu, prav 
tako pa ima dolžnost, da se zdravstvenega pregleda, če je dolo-
čen v skladu z zakonom, tudi udeleži;
▶ delojemalec ima pravico, da sodeluje pri obravnavi o vseh vpra-
šanjih, ki zadevajo zagotavljanje zdravega in varnega dela;
▶ ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom zagotovitve zdravja 
in varnosti pri delu so za delojemalce brezplačni.

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/zivljenjepis
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/zivljenjepis
https://www.adecco.si/delovna-mesta/
https://www.agado.si/35/za-iskalce-dela
https://atama.si/S2200/Ponudba+dela
https://www.careerjet.si/delovna-mesta-spletnih-strani.html
https://www.careerjet.si/delovna-mesta-spletnih-strani.html
https://www.deloglasnik.si/
https://www.kariera.si/sl
https://www.mjob.si/jobi
https://www.optius.com/
https://www.mojedelo.com/
https://www.najdidelo.si/p/jobads
http://zaposlitev.tiktak.si/
https://si.trenkwalder.com/kandidati/iskanje-dela/
https://si.trenkwalder.com/kandidati/iskanje-dela/
https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/
https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/
https://ung.si/sl/obvestila/vir/24/zaposlitev/
https://ung.si/sl/obvestila/vir/24/zaposlitev/
https://www.upr.si/si/univerza/razpisi/kadrovski-razpisi/
https://www.upr.si/si/univerza/razpisi/kadrovski-razpisi/
https://www.zaposlitev.info/prostadelovnamesta/
https://www.zaposlitev.info/prostadelovnamesta/
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
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Poleg Zakona o varnosti in zdravju pri delu 
pa so pravice delojemalcev pri nas urejene 
tudi z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-
1: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred-
pisa?id=ZAKO5944), vendar slednji ureja le 
individualna delovna razmerja med deloje-
malcem in delodajalcem, sklenjena s pisno 
pogodbo o zaposlitvi. V omenjenem zako-
nu so med drugim urejena naslednja, spo-
daj opisana področja.

1. Pravica do plačila za delo:

Vsak delojemalec ima pravico 
do plačila za njegovo delo. Pri 
plačilu mora delodajalec upo-
števati minimum, ki je določen 
z zakonom oziroma v kolektiv-
ni pogodbi, ki zavezuje delo-
dajalca. Plača je ob tem sesta-
vljena iz osnovne plače (ta se 
določi z upoštevanjem zah-
tevnosti dela), dodatkov (na 
primer dodatek za nočno delo, 
nadurno delo, delovno dobo ...) 
ter dela plače za delovno us-
pešnost. Sestavni del plače je 
lahko tudi plačilo za poslovno 
uspešnost, če je to dogovorje-
no s pogodbo o zaposlitvi ozi-
roma s kolektivno pogodbo. 
Plača se plačuje za plačilno 
obdobje, ki ne sme biti daljše 
od enega meseca, ter se izpla-
ča najkasneje 18. v mesecu za 
prejšnji mesec. Če je plačilni 
dan dela prosti dan, se plača 
delojemalcu izplača najkasne-
je prvi naslednji delovni dan.

2. Pravica do povračila
stroškov v zvezi z delom:

Delodajalec mora delojemalcu 
zagotoviti povračilo stroškov za 
prevoz na delo in z dela, za pre-
hrano med delom ter povračilo 
stroškov, ki jih ima delojemalec 
pri opravljanju določenih del in 
nalog na službenem potovanju. 
Tovrstne stroške mora deloda-
jalec delavcu povrniti mesečno.

3. Pravica do odmora in
počitka: 

Med dnevnim delom ima de-
lojemalec, ki dela polni delovni 
čas, pravico do odmora, ki traja 
30 minut. Delojemalec, ki dela 
krajši delovni čas (vendar naj-
manj štiri ure na dan), ima pra-
vico do odmora med dnevnim 
delovnim časom v sorazmerju s 
časom, porabljenim na delu. Za 
čas odmora med delom pa de-
lojemalec prejme plačilo, kot če 
bi delal. Delojemalcu prav tako 
v obdobju sedmih zaporednih 
delovnih dni pripada najmanj 
24-ur neprekinjenega počitka 
(tedenski počitek).

4. Odsotnost zaradi bolezni 
ali poškodbe, ki ni povezana 
z delom:

V primeru odsotnosti z dela 
delavca zaradi poškodbe, ki ni 
povezana z delom ali bolezni, 
znaša višina nadomestila pla-
če delojemalcu, ki bremeni 
delodajalca, 80 odstotkov pla-
če delojemalca v preteklem 
mesecu za polni delovni čas.

5. Pravica do letnega
dopusta:

Vsak delojemalec s sklenitvi-
jo delovnega razmerja pridobi 
pravico do letnega dopusta. Ta 
v posameznem koledarskem 
letu ne sme biti krajši kot štiri 
tedne, ne glede na to, ali posa-
meznik dela krajši delovni čas 
od polnega ali polni delovni 
čas. Vsak delojemalec ima tudi 
pravico do enega dodatnega 
dneva letnega dopusta za vsa-
kega otroka, ki še ni dopolnil 15 
let starosti.

Namig: Kaj lahko naredim, če delodajalec krši moje delavske pravice?
V tem primeru lahko sprva opozorite delodajalca, med drugim pa se lahko obrnete na delovno 

sodišče ali delodajalca prijavite na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Za več informacij o vsebini Zakona o delovnih razmerjih, kliknite naslednjo povezavo:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944

6. Pravica do regresa:

Delodajalec je dolžan deloje-
malcu, ki ima pravico do le-
tnega dopusta, zanj izplačati 
regres najmanj v višini mini-
malne plače in najkasneje do 
1. julija tekočega koledarskega 
leta. Če ima delojemalec skle-
njeno pogodbo o zaposlitvi s 
krajšim delovnim časom, ima 
pravico do regresa, sorazmer-
nega delovnemu času, za ka-
terega je sklenil pogodbo o za-
poslitvi (več o regresu si lahko 
preberete tudi v nadaljevanju).

7. Pravica do odpravnine:

Delodajalec, ki odpove pogod-
bo o zaposlitvi iz poslovnih ra-
zlogov ali iz razloga nesposob-
nosti, je delojemalcu dolžan 
izplačati odpravnino. Osnova 
za izračun odpravnine je pov-
prečna mesečna plača, ki jo je 
prejel delojemalec v zadnjih 
treh mesecih pred odpovedjo, 
oziroma bi jo prejel, če bi delal. 
Višina odpravnine pa je odvi-
sna tako od povprečne meseč-
ne plače posameznika kot tudi 
od njegove delovne dobe.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
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V pomoč vam je lahko razmislek o tem:

Kolikšen znesek si lahko v mesecu privoščim za 
najem in dodatne stroške?

Kako pomembna je sama lokacija
nepremičnine? 

Kakšne so povezave z javnim prevozom, bližina 
dela, šole …?

Si želim stanovanja za krajše obdobje ali iščem 
stanovanje za dolgoročni najem?

Ali želim bivati sam/-a ali si želim sostanovalce? 

Želim svojo sobo, ali sem jo pripravljen/-a deliti?

Želim sam/-a opremiti stanovanje, ali iščem
že opremljena?

Če razmišljate o najemu stanovanja, na-
daljujte z branjem, saj z vami delimo nekaj 
nasvetov, na katere je dobro biti pozoren.

Že pred iskanjem je dobro, če si oblikujete 
predstavo o tem, kakšno stanovanje si že-
lite. Predvsem glede velikosti, opreme, lo-
kacije, pa tudi samih finančnih zmožnosti, 
ki so vam na voljo.

Nekaj namigov, kje sploh lahko pričnete
z iskanjem: 

Mali oglasi v raznih lokalnih časopisih
Oglasnik Nepremičnine 
Facebook skupina Stanovanjce, stanovanjce, kje 
si? Mali oglasi za nepremičnine | Facebook 
Oglasi na Nepremičnine in nepremičninski 
oglasi – bolha.com
 
Ne pozabite na prijatelje, starše, širšo socialno 
mrežo … Več glav pač več ve.
Lahko pa oblikujete oglas in ga delite na različ-
nih družbenih omrežjih.
Če ste pripravljeni odšteti nekaj več denarja, se 
lahko obrnete tudi na nepremičninskega agen-
ta/-ko, ki bo opravila ožji izbor.
Skratka, spremljajte na več koncih, da si pove-
čate možnosti za najustreznejše stanovanje.
Ko ste nabrali nekaj stanovanj, ki ustrezajo va-
šim merilom, sledi ogled.

Že res, da je fokus ogleda na sa-
mem stanovanju in opremi, a 
vseeno se splača, da ste pozorni  
tudi na samo sosesko in njeno 
urejenost. Predvsem je dobro 
biti pozoren na morebitne mo-
teče dejavnike, kot so na primer 
glavne prometnice, železnica, 
industrijski obrati, smrad … Zelo 
pomembna je tudi oddaljenost 
od javne infrastrukture. Nenaza-
dnje pa se je dobro pozanimati 
tudi, kako je s sosedi.

Ne pozabite, če imate avto, 
povprašajte in se pozanimajte 
o možnostih parkiranja.

Ob ogledu nekaj pozornosti 
namenite tudi samemu lastni-
ku, ki vas vodi skozi stanovanje. 
Če hiti in se izmika vašim vpra-
šanjem, je to morda znak, da 
skuša kaj prikriti.

Tudi zato si za ogled vzemite 
čas, ne hitite in si dobro oglejte 

OGLED STANOVANJA
prostore in njihovo razporedi-
tev, opremo, svetlobo in ohra-
njenost stanovanja.

Temeljito preglejte, kako je z 
vzdrževanjem, saj lahko mo-
rebitne poškodbe kažejo na 
lastnikovo zanemarjanje, kar 
je lahko v primeru, da se kaj 
pokvari in potrebujete poseg 
lastnika, precej neprijetno.

Za vas smo pripravile tudi seznam, ki vam je lahko v pomoč, 
da boste med ogledom zares pozorni na vse pomembne 
stvari:
▶ poglejte, v kakšnem stanju je stanovanje/soba, pri tem ne po-
zabite na fasado in stanje sten (odpadanje ometa, krušenje …)
▶ pozanimajte se o stroških ogrevanja, elektrike, interneta, 
komunale …
▶ kakšna je oprema?
▶ urejenost, čistoča
▶ delovanje vseh naprav v stanovanju (pipe, stikala, predali, 
bela tehnika …)
▶ bodite pozorni na morebitno vlago v kopalnici oziroma sta-
novanju
▶ poglejte, ali je potrebno beljenje
▶ povprašajte za telekomunikacijsko opremljenost stanovanja, 
hitrost interneta, oziroma kako je z menjavo ponudnika, če bi 
to potrebovali
▶ parkirni prostor
▶ kolesarnica
▶ kako je z obiski, splača pa se prebrati tudi celotni hišni red, 
kjer izveste vse podrobnosti v povezavi s pravili bivanja
▶ če ste kadilec, kje lahko kadite

STANOVANJA

https://www.nepremicnine.net/
https://www.facebook.com/groups/195726830526565/about/
https://www.facebook.com/groups/195726830526565/about/
https://www.bolha.com/nepremicnine
https://www.bolha.com/nepremicnine
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Pri ogledu stanovanja bodite 
pozorni na vse morebitne po-
škodbe, napake. O tem se je 
dobro pogovoriti tudi z lastni-
kom, od katerega zahtevajte, 
da se pred vselitvijo te poškod-
be, če je mogoče, odpravijo.

Zavedajte se, da ste upraviče-
ni do brezhibnega stanovanja, 
če vestno in pošteno plačujete 
najemnino!

Če vas je stanovanje prepričalo 
in ste se odločili za najem, vam 
ostane le še dogovor z naje-
modajalcem o pogojih najema 
in plačevanja.

Pred podpisom najemne
pogodbe se pozanimajte o: 

▶ varščini, če jo najemodaja-
lec zahteva, in kako visoka je
Varščina je neke vrste zagoto-
vilo najemodajalcu, da bostet 
s stanovanjem dobro gospo-
darili. Navadno varščina znaša 
2 ali 3 mesečne najemnine, ob 
poteku pogodbe pa nam jo de-
lodajalec vrne. Seveda v prime-
ru, da je stanovanje v enakem 
stanju oziroma se upošteva 
neko normalno (ob)rabo stano-
vanja. Tukaj še kako prav pride 
zapisnik in fotografije stanova-
nja ob prevzemu, ki služijo kot 
dokaz o prvotnem stanju sta-
novanja. Prav tako ne pozabite 
na potrdilo o plačilu varščine, 
saj imate tako zagotovilo, da je 
lastnik plačilo prejel.

Z najemodajalcem se lahko do-
govorite, da se varščina uporabi 
za plačilo zadnjih najemnin. To 
pomeni, da varščine ne dobite 
vrnjene, a vam za toliko mese-
cev, kot jih pokrije varščina, ni 
potrebno plačevati najemnine.

▶ Najemnini
Merilo, ki vam je lahko v po-
moč pri realnejši predstavi o 
višini mesečne najemnine: na-
jemnina je oderuška, če za več 
kot 50 % presega povprečno 
tržno najemnino v občini za 
enako ali podobno stanovanje. 
Pri tem je treba upoštevati lo-
kacijo in opremljenost.

V primeru, da želi najemoda-
jalec predplačilo najemnine, 
bodite še toliko bolj pozoren, 
saj se lahko zgodi, da lastnik 
pobere celotno najemnino in 
nato prične s spreminjanjem 
pogojev bivanja. V tem prime-
ru je pomembno, da je najem-
na pogodba toliko bolj skrbno 
pripravljena, po pomoč pa se 
lahko obrnete tudi na ustre-
znega odvetnika, ki bo pogod-
bo pripravil.

▶ Pogojih najema
Tukaj gre predvsem za to, da 
se natančno dogovorite, na 
kašen način in kdaj se izvede 
plačila najemnine, kako je z 
vračilom varščine ter o more-
bitnem odpovednem roku.

▶ Dodatnih stroških 
Pod dodatne stroške sodijo 
stroški obratovanja, kot je pla-
čilo elektrike, vode, ogreva-
nja, odvoza smeti, interneta, 
hišniška opravila in morebitni 
dodatni stroški.

Pazite, vzdrževanje stanovanja 
ne sodi med stroške! To je že 
zajeto v sami najemnini.
Prav tako morajo biti dodatni 
stroški navedeni v pogodbi! 
Splača se jo res dobro prebrati.

Z dodatnimi informacijami vam je lahko 
v pomoč primer ustrezne najemne 
pogodbe:
Najemna pogodba

Pred najemom morata najemnik in najemo-
dajalec podpisati najemno pogodbo, ki je skle-
njena v pisni obliki. Vsebina najemne pogodbe 
je določena s Stanovanjskim zakonom (pove-
zavo najdete spodaj).

Poleg bistvenega dela pogodbe, ki ga sestav-
ljata predmet in cena, mora najemna pogod-
ba vsebovati pogoje in dolžino najema, način 
plačevanja tako najemnine kot tudi drugih 
stroškov, odpovedni rok ter razloge za odpo-
ved in obveznosti vzdrževanja in rabe morebi-
tnih skupnih delov (več)stanovanjske stavbe. V 
pogodbi naj bo naveden tudi način prevzema 
in predaje stanovanja.

Kaj je še dobro vedeti?
▶ Najemodajalec lahko dvakrat letno opravi 
ogled stanovanja, a se mora predhodno naja-
viti.
▶ Najemodajalec mora poravnati stroške, kot 
so zavarovanje stavbe, dodatne investicije v 
stavbo, plačilo za dovoz goriva za ogrevanje … 
▶ Ob odhodu iz stanovanja, ste lahko upravi-
čeni do povračila materialnih vlaganj v stano-
vanje. Sploh, če ste investicije izvajali skladno 
z najemno pogodbo, vam lastnik lahko povr-
ne stroške.
▶ Če lastnik želi, da se najemnina plačuje na 
roke, ker bi drugače izgubil kakšno od olaj-
šav, ali noče, da si kot najemnik tam uredite 
začasno bivališče, razmislite, če si želite najeti 
takšno stanovanje, saj pogodba ščiti tudi vas.
▶ V primeru večjih kršitev, lahko lastnik naje-
mniku odpove najemno razmerje, a ga mora 
pred tem pisno opozoriti, da preneha s kršit-
vami in mu zagotoviti možnost, da kršitev 
odpravi v roku 15 dni.
▶ Če pogodba ne narekuje drugače, lahko na-
jemnik kadarkoli prekine najem. Pri tem mora 
upoštevati odpovedni rok, ki je naveden v po-
godbi. Če tega v pogodbi ni, je ta rok 90 dni. 
Za ta čas ste tudi še primorani plačevati naje-
mnino, ne glede na to, ali stanovanje uporab-
ljate ali ne. O prekinitvi najema morate pisno 
obvestiti lastnika, in tako tudi začne teči od-
povedni rok. Če je v pogodbi napisano do kdaj 
traja najem, po izteku najema odpovednega 
roka ni.
▶ V primeru finančne stiske in nezmožnosti 
plačevanja najemnine, lahko zaprosite za sub-
vencijo tržne najemnine. 

NAJEMNA POGODBA

To pomeni, da vam občina, kjer imate prija-
vljeno stalno prebivališče, krije del najemnine. 
Višina subvencije pa je odvisna od dohodkov 
gospodinjstva, velikosti in lege ter kakovo-
sti stanovanja. Vloga se dodeli na pristojnem 
Centru za socialno delo.

https://najemniski-sos.si/documents/1/Najemna_pogodba.pdf
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Pogoji za dodelitev subvencije: 
▶ kot najemnik nimate v lasti primernega stanovanja,
▶ slovensko državljanstvo,
▶ dohodki in premoženje ne presegajo zakonsko določene meje,
▶ umestitev na prednostno listo na razpisu za neprofitna stanovanja.

Dodatne informacije najdete 
na spletni strani:
eUprava - Neprofitno najemno 
stanovanje

Splača se vam pobrskati po 
spletni strani Stanovanjske-
ga sklada Republike Slovenije 
(Stanovanjski sklad), kjer naj-
dete informacije o najemih, 
neprofitnih stanovanjih in mo-
rebitnih razpisih za stanovanja.

Poleg tega lahko tam najde-
te tudi razpise za namenska 
stanovanja za mlade. Eden 
takšnih je objekt Skupnost za 
mlade – Gerbičeva. 

Gre za pilotni projekt z idejo in 
ciljem povečanja osamosvo-
jitve mladih med 18. in 29. le-
tom starosti. Gre za najemne 
bivalne enote, ki so namenje-
ne mladim in nudijo 1-, 2- ali 
3- posteljno nastanitev, katere 
cena je bistveno nižja od tre-
nutnih tržnih cen.

Do najema postelje v tej bivalni 
enoti so upravičeni mladostni-
ki in mlade odrasle osebe obeh 
spolov, ki so državljani Republi-
ke Slovenije ali državljani držav 
članic Evropske unije z dovolje-
njem za stalno bivanje v Repu-
bliki Sloveniji, stare od dopol-

Druga možnost ob nezmožnosti plačevanja visokih najemnin, so 
tudi neprofitna stanovanja.

»Z neprofitnimi stanovanji država pomaga socialno ogroženim 
državljanom, tako da prek občin ter stanovanjskih skladov od-
daja stanovanja za najemnino, ki se ne ravna po tržnih načelih 
in pri kateri je treba pokriti samo stroške stanovanja. Neprofitno 
stanovanje lahko dobijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.«

Tako se vam splača pogledati tudi na spletno stran vašet obči-
ne oziroma stanovanjskih skladov (seznam lahko najdete tukaj: 
Kontakti za pomoč najemnikom ), če se trenutno najde kakšen 
aktualen razpis za prijavo do neprofitnega stanovanja. Razpisi 
običajno potekajo vsaki 2 leti.

Pogoji za dodelitev neprofitnega stanovanja: 
▶ državljanstvo Republike Slovenije,
▶ stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega 
stanovanjskega sklada, kjer bi radi zaprosili za najem neprofitne-
ga stanovanja,
▶ prosilci ali osebe, ki bodo z vami uporabljale stanovanje, ne 
smejo biti najemniki neprofitnega najemnega stanovanja ali 
lastniki oziroma solastniki drugega stanovanja ali stanovanjske 
stavbe, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
▶ mesečni dohodki vašega gospodinjstva v koledarskem letu 
pred razpisom ne presegajo dohodkovnega cenzusa,
▶ poravnane vse obveznosti prosilca iz prejšnjega neprofitnega 
najemnega razmerja ter morebitni stroški sodnega postopka.

njenega 18. do vključno 29. leta 
(ki se izteče zadnji dan pred do-
polnjenim 30. letom starosti) in 
so popolno poslovno sposobne 
fizične osebe.

Več si lahko pogledate na sple-
tni strani: Skupnost za mlade – 
Gerbičeva.

Novost za tiste, ki razmišljate o prvem 
nakupu stanovanja

Uporabne spletne strani:

V primeru, da razmišljate o nakupu stanovanja, pa naj vas obvesti-
mo, da je s 5. 5. 2022 stopil v veljavo Zakon o stanovanjski jamstve-
ni shemi za mlade (ZSJSM). V skladu s sprejetim zakonom lahko 
sedaj država mladim do 38 let in mladim družinam, zaposlenim 
za določen in nedoločen čas, ob prvem reševanju stanovanjske-
ga problema nudi jamstvo za bančno posojilo do 200.000 evrov, z 
ročnostjo do 30 let. Tako lahko v skladu s tem zakonom, za bančno 
posojilo zaprosijo tudi tisti, ki sicer po Sklepu Sveta Bank z dne 21. 
10. 2019 niso kreditno sposobni za pridobitev kredita pri bankah za 
reševanje stanovanjskega vprašanja.

Za bolj podroben vpogled v nov zakon, glejte:
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade 

http://mss.si/stanovanjska-svetovalnica/ 
https://www.student.si/izpostavljeno/svetovalnica/ 
https://najemniski-sos.si/ 

Če vas bolj podrobno zanima tudi 
sama stanovanjska zakonodaja:
Stanovanjski zakon
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade

https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/neprofitno-najemno-stanovanje.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/neprofitno-najemno-stanovanje.html
https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/neprofitno-najemno-stanovanje.html
https://ssrs.si/
http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/
http://www.skupnost-za-mlade-gerbiceva.ssrs.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=202254&stevilka=1185
http://mss.si/stanovanjska-svetovalnica/
https://www.student.si/izpostavljeno/svetovalnica/
https://najemniski-sos.si/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=202254&stevilka=1185


40 41

OSEBNE
FINANCE

Zdaj ko ste zaključili s študijem ali pa ste še 
v postopku zaključevanja, se morda zače-
njate spraševati o svoji prihodnosti, svojih 
željah in ciljih, ki bi jih radi dosegli.

Morda ste živeli v študentskem domu, zdaj 
pa razmišljate o tem, da bi si po študiju radi 
čim prej našli svoje stanovanje. Morda sa-
njate o tem, da bi si radi v prihodnosti zgra-
dili svojo hišo ali pa prepotovali svet. Za vse 
to pa je seveda potreben denar, in prej ko 
začnemo smotrno varčevati, prej bomo lah-
ko dosegli svoje željene cilje.

Kako pa začeti z varčevanjem za manjše 
cilje, kot so potovanja, in kako varčevati za 
večje, dolgoročne cilje za prihodnost?

PREGLED
FINANČNEGA 
STANJA
Začnite postopoma, s pregle-
dom svoje trenutne finančne 
situacije. (Pri tem delu predla-
gam, da vzamete v roke zve-
zek ali beležko in si sproti za-
pisujete. Lahko si pišete tudi v 
beležko na telefonu ali v do-
kument Word/tabelo Excel, 
če vam je to lažje.)

1.  Korak:
najprej preverite stanje na 
debetni in kreditni kartici in 
stanje gotovine, ki jo hranite v 
denarnici ali doma v predalu z 
nogavicami. :)

2. Korak:
v zvezek si zapišite, kakšni 
so vaši predvideni mesečni 
stroški. Torej čisto vse, za kar v 
enem mesecu zapravite svoj 
denar. Pomislite na hrano, 
gorivo, najemnino, zavarova-
nje (osebno in za avto), račun 
za telefon, žurke, naročnino 
za Netflix, računalniške igrice, 
oblačila, osebno kozmetiko, 
pijače in kavice s prijatelji in 
darilo za babičin rojstni dan 
(ter seveda vse drugo, kar velja 
za vas), lahko si pomagate tudi 
s seznamom na koncu zvezka.

3. Korak:
tretji korak je mogoče malo dolgo-
časen, a zelo pomemben. In sicer 
vsaj štirinajst dni (če vam uspe pa 
najbolje kar en mesec) si v zvezek 
ali beležko na telefonu zapišite 
čisto vse, za kar ste v tem času za-
pravili svoj denar. To lahko izgleda 
približno takole:

4. Korak:
ko zaključite z zbiranjem podatkov, 
svoje dejanske stroške primerjajte s 
predvidenimi stroški, ki ste jih prej 
zapisali v zvezek.
Se vsote ujemajo? Morda na do-
ločenih področjih zapravite veliko 
več, kot ste predvidevali, morda na 
drugih manj? Pomislite, kako bi 
lahko zmanjšali te stroške.
Morda ugotovite, da zapravite veli-
ko denarja za dostavo hrane. Raz-
mislite, zakaj je tako in kako bi to 
lahko spremenili. Če se vam zdi, da 
vam zmanjka časa za kuhanje ko-
sila, lahko morda skuhate dvojno 
porcijo večerje, ki bo super še za ko-
silo za naslednji dan, s tem pa boste 
prihranili svoj težko prislužen denar.

5. Korak:
ko dodobra spoznae svoje mesečne izdatke, si lahko ustva-
rite svoj mesečni budžet, s katerim boste omejili svoje zap-
ravljanje, in končno boste lahko začeli varčevati za večje in 
manjše ter dolgoročne in kratkoročne cilje.
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VARČEVANJE
Šele ko dobro poznate svojo 
trenutno finančno situacijo, si 
lahko zastavite smiseln varče-
valni načrt, ki bo ustrezal vašim 
potrebam, ciljem in željam.

Pri osnovanju svojega varčeval-
nega plana boste začeli tako, 
da si boste ogledali, kako naj 
bi izgledala končna struktura 
vaših financ, ki jo sestavljajo 
mesečni stroški, zlata rezerva, 
varčevanje za dolgoročne cilje 
in pa varčevanje za kratkoroč-
ne cilje.

Vsak mesec imate torej na vo-
ljo določeno vsoto prihodkov, 
ki je vsaj običajno fiksna. To 
vsoto boste skušali čim bolje 
razporediti med zgoraj nave-
dene kategorije.

Za lažjo predstavo si zamislite, 
da ta vsota mesečnih prihod-
kov znaša 1000 EUR, vaše me-
sečne stroške pa ocenjujete na 
700 EUR.

Vaša prva prioriteta bo obliko-
vanje zlate rezerve. Zlata rezer-

va je denar, ki ga spravite na 
stran in se ga ne dotikate v no-
benem primeru, razen v nujni 
situaciji. Po splošnem konsen-
zu naj bi vsak od nas imel pri-
varčevanega denarja za vsaj 
3 mesečne plače ali stroške 3 
mesecev. Ta denar vas lahko 
reši v krizni situaciji, v primeru 
izgube službe ali druge finanč-
no neugodne situacije (primer 
recesije ali situacije v začetku 
korona krize, ko je ogromno 
število ljudi ostalo brez služb) 

in vam omogoči tri mesece 
dodatnega časa, da se zno-
va postavite na noge in rešite 
nastalo situacijo.

Ob varčevanju za zlato rezervo 
pa lahko postopoma varčujete 
tudi za dolgoročne ali kratko-
ročne cilje. Poglejmo si primer 
začetne razporeditve financ, ki 
omogočajo oblikovanje zlate 
rezerve ter varčevanje za bolj 
kratkoročne in dolgoročne cilje.

Primer razporeditve mesečnih odhodkov za prihodek 1000 EUR.

S takšnim varčevalnim načrtom lahko pri-
čakujete, da boste v nekaj več kot enem 
letu, oziroma natančneje v 14 mesecih do-
segli cilj in napolnili svojo zlato rezervo za 
stroške za vsaj tri mesece, torej 2100 EUR.

V tem času pa boste privarčevali tudi 700 
eur za kratkoročne cilje in pa 1400 EUR, na-
menjenih dolgoročnim ciljem.

Ko napolnite zlato rezervo do željene mere, 
nastopi čas, ko lahko pripravite nov načrt.

S takšnim varčevalnim načrtom lahko v 10 
mesecih privarčujete še dodatnih 500 EUR 
za vaše kratkoročne cilje ter dodatnih 2500 
EUR, ki so namenjeni doseganju vaših dol-
goročnih ciljev.

V dveh letih ste po takšnem varčevalnem 
načrtu uspeli privarčevati 2100 EUR zlate 
rezerve, 1200 EUR za kratkoročne cilje in pa 
3900 EUR za dolgoročne cilje.

Primer razporeditve mesečnih odhodkov za 
prihodek 1000 EUR.

Opomba: Seveda, ko si delate 
takšne ali drugačne preraču-
ne, koliko lahko privarčujete, 
moramo poudariti, da je to za 
vas idealna situacija, drugo pa 
je realnost. In v realnosti nas 
lahko vsak mesec preseneti 
takšen ali drugačen strošek, ki 
ga niste predvideli, kot na pri-
mer popravilo avta ali pa vaš 
računalnik dokončno umre, 
vi pa ga nujno potrebujete za 
delo. Takrat pač morate odpreti 
hranilnik in zadevo pač rešiti. S 
katerega kupčka boste pobrali 
ta denar, pa bo seveda odvis-

no od tega, kako ste si zamislili 
svoje dolgoročne in kratko-
ročne cilje in kaj ste sami pos-
tavili v te kategorije (primer: 
vaš kratkoročni cilj je bil kupiti 
nov računalnik, danes pa vam 
je star dokončno crknil, zato 
boste za novega lahko porabili 
kupček denarja namenjenega 
kratkoročnim ciljem).
Dodatno: Klasično varčevanje 
na varčevalnem računu ni vaša 
edina možnost varčevanja. Za 
varčevanje za dolgoročne cilje 
lahko razmislite tudi o varče-
vanju v vzajemnih skladih ali 

naložbah v ETF sklade. Več o 
vzajemnih skladih si lahko pre-
berete na spletnih straneh Ge-
nerali Investments, NLB Skla-
di, SKB banka in drugje. Prav 
tako priporočamo vsakemu, ki 
se želi nekoliko bolje izobrazi-
ti glede osebnih financ in vla-
ganja, da se prijavi na podcast 
Marje Milič z naslovom Money 
how, ki ga lahko poslušate v 
svoji izbrani aplikaciji za poslu-
šanje podcastov in tudi na ka-
nalu YouTube. 

To se seveda sliši odlično, ven-
dar se to ne bo zgodilo kar 
samo od sebe. Če ne boste 
vsak mesec dejansko dali tega 
denarja na stran, ne morete 
pričakovati takšnega izkupič-
ka. Kar hitro se zgodi, da na-
mreč kakšen mesec pozabite 
privarčevati denar ali pa ta de-
nar čez mesec potem prepros-
to kar »nekam uide« in vam na 
koncu meseca ne ostane nič, 
kar bi lahko spravili vhranilnik. 
Govorite si, da ste pač imeli ta 
mesec nekoliko več stroškov, 
ampak da naslednji mesec 

zagotovo privarčujete želeno 
vsoto ali pa še celo nekaj več. 
Meseci pa minevajo drug za 
drugim v podobnem slogu in 
na koncu leta se zaveste, da 
niste niti približno blizu finanč-
nega cilja. Da se temu izogne-
te, je najbolje da varčevanje 
preprosto avtomatizirate.

▶ Kako to storite? Na banki 
odprete varčevalni račun ali 
dva in se dogovorite za av-
tomatski mesečni prenos 
sredstev z vašega osebnega 
bančnega računa na varčeval-

ni račun. Najbolje je, da se na 
banki dogovorite, da določeno 
vsoto, ki jo lahko pogrešate, 
vsak mesec avtomatsko pre-
nesejo iz osebnega računa na 
varčevalni račun, dan ali dva po 
datumu, ko običajno prejema-
te mesečne prihodke. Primer: 
če plačo dobivate 17. v mesecu, 
se dogovorite, da vam izbrano 
vsoto prenesejo na varčevalni 
račun 18. ali 19. v mesecu. Tako 
bo ta denar zapustil osebni 
račun, še preden bi ga lahko 
zapravili za manj pomembne 
stvari.
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Kaj je regres? To je vprašanje, ki si ga zastavijo mnogi, ki so bese-
do regres slišali že mnogokrat. K sreči smo pobrskale po Zakonu 
o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki ga določa, da smo lažje razložile 
pomen besede. Poiskale smo, kaj točno torej je regres, komu pri-
pada, kdo ga izplačuje in vse druge informacije.

REGRES

Kaj je regres?

Delavec pridobi pravico do le-
tnega dopusta s sklenitvijo de-
lovnega razmerja. Do regresa 
je upravičen v enakem deležu, 
kot je upravičen do dopusta, 
do dopusta pa je upravičen v 
enakem deležu, kot je v tistem 
koledarskem letu zaposlen.
Tako ima delavec v posame-
znem koledarskem letu pra-
vico do celotnega letnega do-
pusta le v primeru, da je v tem 
celotnem koledarskem letu 
zaposlen. Bodisi celo leto pri 
enem delodajalcu, bodisi brez 
prekinitve pri več delodajalcih. 
Če je zaposlen pri več deloda-
jalcih, se breme dopusta in re-
gresa sorazmerno s trajanjem 
zaposlitve porazdeli med vse 
delodajalce. Tako je delavec 
upravičen do 1/12 regresa za 

vsak mesec zaposlitve v teko-
čem koledarskem letu.
Če je delavec v letu 2021 pri 
podjetju zaposlen denimo 3 
mesece in 6 dni, mu pripada 
3/12 (oz. 1/4) regresa.
Če delavcu pogodba o zaposli-
tvi preneha med koledarskim 
letom in je pred tem že prejel 
celotni regres za to koledarsko 
leto, je dolžan preveč izplačan 
regres vrniti. Delodajalec lah-
ko preveč izplačan regres tudi 
poračuna denimo pri izplačilu 
zadnje plače, vendar pa za to 
potrebuje pisno soglasje de-
lavca. Če delodajalec pisnega 
soglasja od delavca ne uspe 
pridobiti in delavec sam neup-
ravičeno izplačanega regresa 
ne želi vrniti, mora delodajalec 
zoper delavca vložiti tožbo na 

Regres je vsota, ki jo je delodajalec dolžan plačati delojemalcu 
po zakonu o delovnih razmerjih. Izplačan mora biti v denarju 
(najpogosteje nakazilo), če to ni drugače določeno s kolektivno 
pogodbo dejavnosti.

Najbolj poenostavljeno pa bi lahko rekli da je regres prispevek 
delodajalca delavcu za letni dopust.

Kdo dobi regres?
pristojno delovno sodišče.
Pri delavcu za delni delovni čas 
so določene nekatere izjeme, 
ki vplivajo na količino regresa:
▶ krajši delovni čas zaradi pred-
pisov o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju,
▶ krajši delovni čas zaradi pred-
pisov o zdravstvenem zavaro-
vanju,
▶ krajši delovni čas zaradi pred-
pisov o starševskem dopustu 
in socialnem zavarovanju.
V običajni situaciji je količina 
regresa sorazmerna z deležem 
zaposlenosti, kar pomeni, da 
bi krajši delovnik sorazmerno 
pomenil nižjo količino regresa. 
Pri zgoraj omenjenih izjemah 
to ni nujno.

Kdaj se izplača regres?
Do 31. marca v tekočem letu mora delodajalec posredovati pisno obvestilo o višini dopusta za te-
koče leto. Izplačati pa se mora najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjema sta lahko 
določena kolektivna pogodba in likvidnostne težave delodajalca. V tem primeru je izplačan najka-
sneje do 1. novembra v tekočem koledarskem letu.

Minimalna višina regresa je določena z minimalno plačo, ki velja 
na državni ravni. To pomeni, da je v skladu z zakonom o določitvi 
minimalne plače.

Leto 2020 – 940,58 evrov minimalnega zneska regresa

Leto 2022 – 1074,43 evrov minimalnega zneska regresa

Regres sodi med dohodke iz delovnega razmerja, kar pomeni, da 
se ob izplačilu regresa v določenih zneskih izračunata tudi akon-
tacija dohodnine in prispevki. Dohodnina in prispevki se bodo 
obračunali, ko znesek izplačanega regresa presega 100 odstot-
kov povprečne mesečne plače zaposlenega. Da za regres v višini 
do 100 odstotkov povprečne plače ni treba obračunati prispev-
kov za socialno varstvo, določa Novela zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. V skladu z Novelo zakona o dohodnini 
pa se regres do te višine ne bo všteval v davčno osnovo delavca.

Kakšna je višina regresa?
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Poleg regresa tudi kar naprej poslušamo 
o dohodnini. Gotovo se je marsikdo od vas 
tudi že srečal z njo zaradi višjega prihodka, 
ki ste ga dobili z delom na študentsko na-
potnico. Vseeno pa pogosto ne vemo točno, 
za kaj gre.

Na hitro: dohodnina je davek od dohodkov 
fizičnih oseb, ki so opredeljeni v Zakonu o 
dohodnini. Davek plačujemo na podlagi le-
tne odmere, na podlagi informativnega iz-
računa dohodnine, ki ga prejmemo na dom 
najkasneje do 15. junija naslednjega leta. V 
vseh primerih se dohodnina plačuje v ob-
liki akontacij med letom, po zaključenem 
koledarskem letu pa FURS naredi obračun. 
Spodaj si bomo natančneje ogledali, kako 
to izgleda v praksi.

Neobdavčljivi prihodki
▶ dediščine, volila, darila
▶ dobitki od iger na srečo
▶ izplačila iz zavarovanja
▶ sredstva ali dobički, ki jih fi-
zična oseba pridobi na podlagi 
prenosov sredstev med svojim 
podjetjem in svojim gospo-
dinjstvom
▶ ugodnost, ki jo prejme fizič-
na oseba pri nakupu blaga in 
storitev

Ti dohodki so lahko predmet 
drugih davkov, npr. davka na 
dediščine in darila, davek na 
dobitke pri igrah na srečo ipd.

Oproščeni dohodki
▶ denarne pomoči in subven-
cije
▶ starševski dodatek in pomoč 
ob rojstvu otroka, otroški do-
datek
▶ štipendije za izobraževanje, 
financirane iz proračuna RS, 
kot sta npr. državna in Zoiso-
va štipendija (kadrovska šti-
pendija se ne všteva v davčno 
osnovo do višine minimalne 
plače za študij v RS)
▶ odškodnine, preživnine
▶ zamudne obresti, izplačane 
na podlagi sodne ali upravne 
odločbe

DOHODNINA

Vrste dohodkov in obdavčitev
Zakon določa 3 vrste dohodkov:

Obdavčljivi dohodki
▶ dohodek iz zaposlitve (sem 
uvrščamo tudi delo prek štu-
dentske napotnice, avtorskih 
in podjemnih pogodb)
▶ dohodek iz dejavnosti (če se 
davčna osnova ugotavlja na 
podlagi dejanskih prihodkov 
in odhodkov)
▶ dohodek iz osnovne kmetij-
ske in gozdarske dejavnosti
▶ dohodek iz oddajanja pre-
moženja v najem in iz prenosa 
premoženjske pravice
▶ dohodek iz kapitala
▶ drugi dohodki
(18. člen ZDoh-2)

Večkrat se soočamo z vpra-
šanji, zakaj morajo zaposleni 
doplačati dohodnino. Zneski 
so lahko v nekaterih primerih 
precej visoki.

Dohodnina je obveznost de-
lavca, ki jo predpisuje država. 
Obveznost delodajalca je, da 
jo obračuna in plača v imenu 
delavca. FURS ob letnem ob-
računu dohodnine upošteva 
celoletni zaslužek delavca, de-
lodajalec pa obračunava do-
hodnino vsak mesec, glede na 
vsako mesečno plačo.

Ker se dohodnina obračunava 
po različnih stopnjah, glede 
na višino osnove, se tako ob 
letnem obračunu lahko pojavi 
razlika glede na mesečne ob-
račune.

V nadaljevanju bomo pogle-
dali enostaven primer, prej pa 
si poglejmo, kako se izračuna 
osnova za dohodnino.

Osnova za dohodnino: Bruto 
plača – prispevki delavca – do-
hodninska olajšava

Splošna olajšava znaša 275,22 
EUR, splošna nižja pa 543,32 
EUR. Splošna znižana olajša-
va se po novem izračunava 
po enačbi 275,22 + (1.660,18 – 
1,49601 × bruto dohodek). Nižja 
in znižana splošna olajšava se 
uporabljata v primerih, ko me-
sečni bruto dohodek ne dose-
ga 930,53 EUR oz 1.109,74 EUR.

Zakaj oziroma kdaj morate plačati dohodnino?

Za 12 mesecev v primeru enakih izplačil bi v našem primeru 
tako veljalo:
Bruto plača      14.400,00 EUR
Prispevki delavca (22,1%) 3.182,40 EUR
Dohodnina olajšava  3.302,70 EUR
Osnova za dohodnino 7.914,96 EUR
Dohodnina       1.266,39 EUR (105,53 ×
             12 mesecev)

Ker pa se v praksi pogosto do-
gaja, da zaposleni dobijo do-
datno izplačilo v obliki obve-
znega regresa, 13. plače, letnih 
ali mesečnih bonusov itd., se 
tako razmerje lahko hitro spre-
meni.

Če bi na primer zaposleni v 
enem mesecu dobil 1.000,00 
EUR nagrade ob plači, bi za ta 
mesec dohodnino (glede na 
dohodninsko lestvico) obraču-
nali po višji stopnji. Ker na le-
tni ravni seštevek vseh izplačil 

še vedno ne dosega meje višje 
stopnje, je bila tako dohodnina 
preplačana in država zaposle-
nemu preplačani del vrne.

V nasprotnem primeru, naj-
večkrat zaradi izplačila regresa, 
13. plače in podobno, pa na le-
tni ravni znesek pade pod višjo 
dohodninsko stopnjo, čeprav 
je v nobenem od tekočih me-
secev niste prekoračili. V tem 
primeru bo treba dohodnino 
doplačati. Še hitreje pride do 
razlik v primeru, ko vsak me-
sec del osnove pade pod višjo 
dohodninsko stopnjo.

Za poenostavitev primera, bomo uporabili splošno olajšavo.
Bruto plača   1.200,00 EUR
Prispevki delavca (22,1%) 265,20 EUR
Dohodnina olajšava  275,22 EUR
Osnova za dohodnino 659,58 EUR
Po dohodninski lestvici se vse do 668,44 EUR dohodnina 
obračuna po 16 %. V našem primeru tako dohodnina znaša 
105,53 EUR.
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Delodajalci nimajo orodja, s 
katerim bi na letni ravni obra-
čunali dohodke tako, da ne bi 
prihajalo do razlik. Razlike se 
lahko še zelo povečajo v pri-
merih nizkih plač, saj je v ta-
kem primeru tudi dohodnin-
ska olajšava lahko večja, ko pa 
na letni ravni ta znesek prese-
žete, se v praksi lahko zgodi, da 
mora zaposleni doplačati tudi 
več 100 EUR dohodnine.

Vsem, ki imate nižje osebne 
dohodke tako svetujemo, da 
se z delodajalcem dogovorite, 

da vam ne glede na višino pla-
če upošteva le splošno doho-
dninsko olajšavo. V tem prime-
ru bodo mesečni neto zneski 
sicer nižji, vendar na letni ravni 
ne boste doplačevali dohodni-
ne.

Če povzamemo: odstotek le-
tne dohodnine se lahko razli-
kuje od odstotka mesečne do-
hodnine. Na to vplivajo različni 
dohodki tekom leta in odloči-
tev posameznika, kdaj bo ko-
ristil posamezne olajšave.

Opomba: Dohodnino morate 
plačati tudi študentje, kadar 
z delom prek študentske na-
potnice prekoračite določeno 
vsoto (ki se vsakoletno nekoli-
ko spreminja, zato je najbolje, 
da si to za vsako leto posebej 
pogledate). Ker pa študentje 
na delu običajno nimate kritih 
potnih stroškov se na izračun 
dohodnine lahko pritožite in 
vložite Vlogo za zmanjšanje 
davčne osnove od dohodka iz 
drugega pogodbenega raz-
merja zaradi uveljavljanja de-
janskih stroškov pri informativ-
nem izračunu dohodnine. 

Več o dohodnini, ki zadeva 
delo prek študentske napotni-
ce, si lahko preberete na strani 
Študentske organizacije Slove-
nije: Dohodnina | Študentska 
organizacija Slovenije (stu-
dentska-org.si) 

Opomba: Vsi, ki plačujete do-
hodnino, lahko namenite 1 % 
zneska svoje dohodnine slo-
venskim društvom, nevlad-
nim organizacijam, političnim 
strankam, reprezentativnim 
sindikatom ter registriranim 
cerkvam in drugim verskim 
skupnostim. Ta donacija ne 
povzroča nobenega doda-
tnega finančnega stroška, saj 
gre za vsoto, ki vam jo država 
v vsakem primeru odvede v 
državni proračun. Je pa dober 
način, da finančno podprete 
organizacije, za katere menite, 
da delajo dobro. To lahko nare-
dite tako, da izpolnite obrazec, 
lahko prek mobilne in spletne 
aplikacije eDavki ali pa osebno 
ali po pošti pri pristojnem fi-
nančnem uradu. Upravičenci, 
katerim je mogoče nameniti 
del dohodnine, so objavljeni 
na seznamu (z imenom oziro-
ma nazivom upravičencev in 
davčno številko), ki ga za po-

samezno leto določi vlada in je 
objavljen v Uradnem listu RS 
najpozneje do 30. septembra 
leta, za katero se odmerja do-
hodnina, ter nato tudi na sple-
tni strani FURS. Običajno pa 
lahko te podatke najdete tudi 
na spletni strani ali pri pred-
stavnikih društva/nevladne 
organizacije/pri tistih, ki jim 
želite nameniti 1 % svoje doho-
dnine.

Davčni zavezanec lahko posa-
meznemu upravičencu name-
ni do 1 % dohodnine, zaokro-
ženo na desetinko odstotka, 
pri čemer skupno namenjen 
odstotek več upravičencem ne 
sme presegati 1 % odmerjene 
dohodnine. To pomeni, da lah-
ko davčni zavezanec posame-
znemu upravičencu nameni 
0,1 %, 0,2 %, 0,3 % … ali 1 % do-
hodnine, seštevek vseh pa ne 
sme presegati 1 % dohodnine.

Kreditna sposobnost

KREDIT
V življenju ste lahko večkrat soočeni z dejstvom, da za večje izdatke, kot so prenova stanovanja, 
nakup hišnih aparatov, opreme, plačilo obrtnikom, nimate dovolj lastnega privarčevanega denar-
ja. Za investicijo morate torej vzeti kredit pri banki, še posebej, če je ta nujna. Potrošniki pri večjih 
nakupih kar nekaj časa namenite iskanju kakovostnih in cenovno dosegljivih izdelkov, to pa je še 
posebej pomembno ko se lotite iskanja najboljšega ponudnika, pri katerem bi radi vzeli kredit. 

Še preden lahko začnete razi-
skovati ponudbo, morate oce-
niti, koliko kredita boste lahko 
mesečno odplačevali, ne da bi 
zaradi tega bistveno poslabšali 
kakovost življenja svoje druži-
ne, ali celo povzročili, da zaradi 
kreditnega obroka ne bi mogli 
plačati kakšnih drugih nujnih 
stroškov oziroma položnic.

Za oceno kreditne sposobnos-
ti oziroma sposobnosti za pla-
čevanje kredita v zastavljeni vi-
šini seveda potrebujete dober 
pregled nad svojimi mesečni-
mi prihodki in vsemi nujnimi 
izdatki. Nikoli se ne odločite za 
takšen kreditni obrok, ki bi vas 
pahnil v življenje na finančnem 
robu. Tako boste namreč imeli 
že pri majhnih nepričakovanih 
stroških težave z odplačeva-
njem kredita, za premostitev 
boste verjetno uporabljali drag 
limit in mogoče celo zabred-
li v težave pri odplačevanju 
kredita. Prevelika drznost in 
nepremišljenost pri izbiri viši-
ne kreditnega obroka je torej 

nespametna, kar pa velja tudi 
za pretirano bojazljivost, saj 
odločitev za (pre)majhen ob-
rok pomeni, da boste kredit 
odplačevali veliko dlje in draž-
je, kot če bi izbrali primerno vi-
šino kreditnega obroka.

Če menite, da lastnih financ še 
nimate popolnoma pod nad-
zorom, je pred vzemom kredi-
ta skrajni čas, da to uredite (v 
pomoč sta vam lahko poglavji 
Osebne finance in Varčevanje). 

Na Zvezi potrošnikov Sloveni-
je v zadnjih letih opažajo, da 
so postale banke zelo pozorne 
na kreditno sposobnost po-
trošnikov in da kot pogoj za 
odobritev kredita praviloma 
zahtevajo, da je potrošnik re-
dno zaposlen pri finančno so-
lidnem podjetju. Pogost pogoj 
je tudi, da mora potrošniku po 
odštetju kreditnega obroka os-
tati na računu še znesek, ki ne 
sme biti manjši od minimalne 
neto plače. Ta je trenutno dob-
rih šeststo evrov.

https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/dohodnina/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/dohodnina/
https://www.studentska-org.si/studentski-kazipot/dohodnina/
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Do prvih ponudb lahko pridete 
že iz udobja vašega naslonja-
ča. Za prvi osnutek ponudbe 
lahko pogledate na spletno 
stran bank, kjer imajo pogosto 
možnost informativnega izra-
čuna, najbolje pa je, da ban-
kam pišete kar prek e-pošte in 
jih prosite za ponudbo. Pošljite 
jim prošnjo za informacijo o 
strošku kredita in dodajte pot-
rebne informacije o višini že-
ljenega kredita, vaši zaposlitvi, 
povejte, ali ste redno zaposle-
ni in dodajte višino vaše plače. 
Priporočljivo je, da dodate, da 
se v primeru ugodnega kredi-
ta pripravljeni na njihovi banki 
odpreti bančni račun.

Priporočljivo je, da za ponudbe kontaktirate čim več različnih bank, saj vam to omogoči možnost 
primerjave med več ponudbami. 

Opomba: Krediti s fiksno obrestno mero so praviloma dražji, a se z njimi zavarujete pred nihanji 
obrestne mere v prihodnosti.

Izberite vsaj pet najugodnejših ponudb. Banke pisno prosite za ponudbe in jim na kratko opišite 
svoj finančni položaj. Vprašajte tudi, katera dokazila potrebujejo, da vam bodo lahko zagotovo potr-
dili, ali boste lahko dobili kredit ter pod kakšnimi pogoji.

Zbiranje ponudb

Primerjave ponudb

Opomba: Če bodo vse banke zavrnile 
odobritev kredita, razmišljate o tem, da 
bi kredit najeli pri nebančnem ponudni-
ku, vendar svetujemo, da ste zelo previd-
ni. Nebančni kreditodajalci zelo pogosto 
zaračunajo oderuške stroške, pogosto pa 
prihaja tudi do drugih kršitev vaših pravic.
https://www.ess.gov.si/mladi

Kredite z enakim zneskom in obdobjem 
odplačila boste najlažje primerjali med 
seboj s pomočjo efektivne obrestne mere 
(EOM). Zavedajte se, da lahko paketne po-
nudbe, npr. krediti z dodatnimi zavarova-
nji in karticami, zelo podražijo vaš kredit.
Še preden boste obiskali izbrane banke, 
na spletnem mestu Zveze potrošnikov 
Slovenije v primerjalniku bančnih raču-
nov preverite in primerjajte, kakšni so 
stroški vodenja bančnega računa v teh 
bankah in v vaši banki. Tako boste lahko 
ugotovili, ali se splača zaradi kredita za-
menjati tudi banko. Z zahtevanimi do-
kazili se odpravite v bančne poslovalnice, 
prepričajte se o dokončnih pogojih kredi-
ta in se nato odločite. 

V zadnjem poglavju knjižice najdete raz-
lične povezave in reference za iskanje or-
ganizacij, in usposabljanj za mlade. Spodaj 
navedeno naj služi kot referenčna točka, pa 
tudi način iskanja informacij v zvezi s tem – 
projekti se čez nekaj časa morda ne bodo 
izvajali več, bodo pa na voljo novi. Glavno 
sporočilo je, da je programa za mlade veliko 
in naj mlade tudi najde. Veliko mladinskih 
organizacij je mlade pripravljeno vključiti 
tudi v kreiranje vsebine, kar je lahko odlična 
vstopna točka za pridobivanje izkušenj in 
spoznavanje tovrstnega dela. Ker je mno-
go programov za mlade financiranih iz jav-
nih sredstev, so projekti pogosto starostno 
omejeni na 18–29 let.

Če obiskujete razne dejavnosti izven klasičnega formalnega izobraževanja, vam tudi te lahko pri-
dejo prav pri iskanju nove zaposlitve! Najprej seveda zaradi izkušenj in poznanstev, nenazadnje 
pa tudi zato, ker s tem pokažete, da ste aktiven posameznik z izkušnjami izven uradnega sistema. 
Zato se udeležbo na programih splača beležiti, shranjevati potrdila in priznanja ter relevantna za 
določenega delodajalca tudi priložiti življenjepisu. Eden od dobrih in državno priznanih sistemov za 
beleženje neformalnih izkušenj je na primer Nefiks. Več na povezavi: https://nefiks.si/

PROSTORI IN 
DEJAVNOSTI 
ZA MLADE

https://www.ess.gov.si/mladi
https://nefiks.si/
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Dejavnosti & mladinski centri
Čas za rast! – serija brezplač-
nih delavnic in okroglih miz o 
veščinah življenja in odraslosti 
pod vodstvom Zavoda Empa-
tiko in Mladih zmajev v Ljublja-
ni. Za mlade 18–29 let. Poveza-
va: https://www.facebook.com/
even ts/337001485064071/337
001511730735

Movit ali Evropska solidar-
nostna enota (ESE) je cen-
ter mednarodnih prostovolj-
skih izmenjav, financiranih iz 
Evropskega sklada. Trajanje od 
2 meseca do 1 leto, življenjski 
stroški so pokriti. Za mlade 18–
29 let. Ne potrebujete statu-
sa. Več informacij: http://www.
movit.si/ese/

ULCA je mladinski center v 
podhodu železniške posta-
je v Ljubljani pod vodstvom 
društva GOR, skupnosti za hip 
hop kulturo. V mladinskem 
centru se dogajajo brezplačni 
plesni, glasbeni in grafitarski 
tečaji, delavnice, dogodki in 
druženja. Lahko se vključite 
tudi kot prostovoljec, soustvar-
jalec in organizator. Več o Ulci: 
https: //www.facebook.com/
mladinskicenterulca

Mladinska postaja Moste: 
mladinski center od mladih za 
mlade v prvem nadstropju tr-
žnice Moste v Ljubljani. Ponu-
jajo razne projekte za mlade z 

možnostjo udeležbe v organi-
zaciji, Urbano delavnico (pros-
tor za ustvarjanje z lesom), 
brezplačni glasbeni studio 
za mlade ter redne glasbene 
dogodke in delavnice. Več o 
MPM: http://www.postajamo-
ste.si/

Radio Študent je najstarejša 
mladinska ustanova pri nas. 
Ponujajo brezplačno usposa-
bljanje za vse medijske pokli-
ce: novinarstvo, tonska tehni-
ka, radijsko napovedovalstvo, 
lektoriranje, marketing, video 
vsebine, itn. Ni starostne ome-
jitve. Več o Radiu Študent: 
https://radiostudent.si/

Škuc je združenje neprofitnih 
kulturnih ustvarjalcev. Eden 
od ciljev njihovih dejavnosti 
je tudi vključevanje mlajših 
ustvarjalcev v kulturno dogaja-
nje in ustvarjanje razmer, ki so 
njim dobrodošle. Redno prip-
ravljajo kulturno-ustvarjalne, 
bralne in glasbene delavnice, 
v zadnjem času pa se razširjajo 
še na področja informiranja in 
svetovanja za mlade, socialne 
dejavnosti, knjižničarstva, hu-
manistike in raziskovalne de-
javnosti. Spletna stran: https://
www.skuc.org/domov

Mladinski kulturni klub eMCe 
Plac, Velenje je alternativni 
mladinski center, v katerem 
imajo mladi možnost prispeva-
ti na vseh nivojih organiziranja: 
vodenje, kulturne in glasbene 
vsebine, izvedba dogodkov. Po-
leti na letnem kinu organizirajo 
glasbeni festival Kunigunda s 
25-letno tradicijo. Več informa-
cij: https://emceplac.si/

Mladi plus je sindikat dijakov, 
študentov in mladih brezposel-
nih. Na njihovi spletni strani naj-
dete mnoge koristne vsebine in 
kritična razmišljanja o razmerah 
na delovnem mestu, posebej za 
mlade in prve iskalce zaposlitve. 
Spletna stran: https://www.face-
book.com/mladiplus

Usmerjena usposabljanja
Izobraževanje odraslih je 
program za dokončanje gim-
nazijske ali srednješolske iz-
obrazbe za tiste, ki so šolanje 
vmes opustili. To je večinoma 
plačljiva opcija, prilagojena 
odraslemu življenju. Morebi-
tna predavanja se odvijajo v 
popoldanskih urah, predmete 
se opravlja po izpitih. V času 
obiskovanja izobraževanja od-
raslih dobite status udeležen-
ca izobraževanja odraslih, ki je 
soroden statusu dijaka.

Več o izobraževanju odraslih 
na splošno:
https://www.gov.si/podrocja/
izobrazevanje-znanost-in-
-sport/izobrazevanje-odraslih/

Več o statusu v Zakonu o
izobraževanju odraslih:
https://www.uradni-list.
si/glasilo-uradni-list-rs/
vsebina/1996-01-0572?-
sop=1996-01-0572

Povezave do izvajalcev:

▶ Cene Štupar – CILJ:
https://www.cene-stupar.si/sl/
izobrazevanje-odraslih

▶ Srednja trgovska šola
Ljubljana: poklicno izobraže-
vanje odraslih, npr: Ekonom-
ski, aranžerski, trgovski tehnik:
https://www.sts-ljubljana.si/
izobrazevanje-odraslih/

▶ Biotehniški izobraževalni 
center – BIC: poklicno izobra-
ževanje odraslih v gostinskih 
smereh.
https://www.bic-lj.si/novice/
vpis-v-izobrazevanje-odraslih

▶ Elektrotehniško-računalni-
ška strokovna šola in gimna-
zija Ljubljana: izobraževanje 
odraslih za tehnične poklice. 
https://www.vegova.si/izobra-
zevanje-odraslih/

▶ Šolski center Postojna:
https://scpo.splet.arnes.si/
izobrazevanje-odraslih-splo-
sen-opis/

▶ Šolski center Novo mesto:
https://www.sc-nm.si/eio/

Karierno usposabljanje je pri nas dokaj nova oblika 
izobraževanj, ki se osredotoča na pripravo posamezni-
kov na svet zaposlitve. Na voljo je nekaj plačljivih opcij, 
brezplačno dostopni program POGON pa trenutno iz-
vaja Zavod Bob v Ljubljani. POGON je 40-urno karierno 
usposabljanje za mlade 18–29 let, na katerem udeleže-
nec izve več o pisanju CV-ja, mreženju, aktivni politiki 
zaposlovanja in mnogo več. Povezava: http://www.za-
vod-bob.si/pogon-za-razvoj-kariere-v-korist-druzbi/

Ljudska univerza je lokalno izobraževalno, svetovalno 
in informacijsko središče. Najdete jih v vseh večjih kra-
jih izven Ljubljane. Ponujajo programe osnovne šole 
za odrasle, neformalne izobraževalne programe za od-
rasle in svetovanje. Ni starostne omejitve. Povezave:
▶ Ljudska univerza Koper:
https://www.lu-koper.si/

▶ Ljudska univerza Celje:
https://www.lu-celje.si/

▶ Ljudska univerza Kranj:
https://www.luniverza.si/

▶ Ljudska univerza Ajdovščina:
https://www.lu-ajdovscina.si/

▶ Ljudska univerza Ptuj:
https://www.lu-ptuj.si/
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Vse programe aktivne politike zaposlovanja mladih najdete na 
povezavi. To je državno podprt program za mlade, ki prvič iščejo 
zaposlitev ali so že dlje časa brezposelni. Več na povezavi: https://
www.ess.gov.si/mladi

Karierno svetovanje je mož-
nost za pomoč pri zastavitvi 
osebne poklicne poti. Poleg 
mnogih privatnih ponudnikov 
karierno svetovanje izvaja Za-
vod za zaposlovanje in je na-
menjeno brezposelnim, iskal-
cem zaposlitve ali tistim, pri 
katerih je trenutna zaposlitev 
ogrožena. Več informacij na 
povezavi: https://www.ess.gov.
si/iskalci_zaposlitve/pomoc_
pri_iskanju_zaposlitve/karier-
no_svetovanje

Povezave:
https://spot.gov.si/sl/teme/ustanovitev-s-p/ 
https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/zivljenjepis 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537 

Poznavanje aktivne politike 
zaposlovanja vam lahko pred-
stavlja prednost na zaposlit-
venem razgovoru – država na-
mreč nudi določene finančne 
olajšave zaposlovalcu ali vam 
kot mlademu zaposlenemu, 
in vas kot takega naredi bolj 
konkurenčnega pred drugimi 
kandidati. V nadaljevanju na-
vajamo dve najpomembnejši 
možnosti:

▶ Usposabljanje na delovnem 
mestu je možnost, ki jo finanč-
no podpira država, za mlade 
do 30 let. Vodstvo vam dode-
li mentorja, usposabljanje pa 
traja 3 mesece. Vmes ni skle-
njena pogodba o zaposlitvi, se 
pa po usposabljanju povečajo 
možnosti zanjo. Več informacij: 
https://www.ess.gov.si/iskal-
ci_zaposlitve/programi/uspo-
sabljanje_in_izobrazevanje/
usposabljanje-na-delovnem-
-mestu-mladi

▶ Neformalna izobraževanja 
za mlade do 30. leta starosti 
ponuja tudi Zavod za zaposlo-

vanje. Tako kot pri zgoraj nave-
denem država izplača dodatek 
za pot ter dodatek za aktivnost. 
To je dober način za pridobiva-
nje realnih izkušenj v poklicu, 
ki bi ga radi opravljali. Več na 
povezavi: https://www.ess.gov.
si/iskalci_zaposlitve/programi/
usposabljanje_in_izobrazeva-
nje/neformalno-izobrazevanje-
-za-mlade

Nacionalna poklicna kvalifi-
kacija (NPK) je pot, po kateri 
si zagotovite uradno priznanje 
delovnih izkušenj na določe-
nem področju ter pridobite 
uradni poklicni naziv. Navadno 
NPK predpisuje nekaj izpitov 
in okrog tri leta izkušenj na po-
dročju. Spletna stran: https://
npk.si/

Poleg tega za razne poklice 
storitev (na primer prehransko 
svetovanje, coaching, podalj-
ševanje nohtov, masaže, raču-
nalništvo, osebno trenerstvo) 
obstajajo zasebna, plačljiva, 
usmerjena izobraževanja in
licence.
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