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VABILO 
 
 
Številka: 604-34/2021 
Datum: 14. 12. 2021 
 

Združenje občin Slovenije vabi na spletni seminar 
 

 NOVOSTI ZA PRAVILEN OBRAČUN PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU 

 

Sreda, 2. 2.  2022, od 10.00 do 12.30 ure 
 

Opozorili ste nas, da se vam pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z obračunom plač in 

drugih prejemkov. Prav tako glede na spremenjeno zakonodajo in razmere v obdobju po in 

med epidemijo, prihaja do vprašanj in dilem, kako pravilno obračunati plače ter ostalih 

povračil povezanih z delom. Tako smo za vas pripravili seminar, kjer vam bomo predstavili 

novosti in aktualna problematika na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2022.  

 

IZ PROGRAMA: 

 

- Določanje plač ob zaposlitvi, napredovanju 

- Postopki in pogoji za napredovanje v letu 2022 za javne uslužbence 

- Posebnosti obračuna plač v letu 2022 

- Delovna uspešnost: pogoji in ocenjevanje za redno delovno uspešnost, vrste,… 

- Povračila v letu 2022 za javni sektor 

- Drugi prejemki iz delovnega razmerja 

- Vprašanja in odgovori 

 

Ciljna skupina: 

Seminar je namenjen računovodjem, finančnikom, kadrovikom, direktorjem in drugim 

zaposlenim, ki morajo poznati in se ukvarjajo z obračunom in izplačilom plač in so 

zaposleni v javnem sektorju. 
 
Predavateljica:  
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi 
izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih.  
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Pomembno je, da ob prijavi na seminar na prijavnici navedete vaš spletni naslov, na 

katerega boste prejeli povezavo do spletnega seminarja. Za aktivno sodelovanje pa 

potrebujete tudi spletno kamero in mikrofon.  

 

Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem 

pripomogli k še kvalitetnejši izvedbi seminarja. 

 

V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. 

 

       

 

 

 

Za dodatne informacije in vprašanja pišite na Združenje občin Slovenije na e-naslov 

info@zdruzenjeobcin.si 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Združenje občin Slovenije 

SPLETNA PRIJAVA 

https://forms.gle/ufvWzqcojokzEL3dA

