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▶   Predlog OZS za sistemsko spremembo pokojninskega 
zakona

▶   Vprašanja in dogovori

▶   Prodaja na daljavo in DDV

▶   Upokojeni tuji državljani iz Evropske unije prokuristi 
pri nas

▶   Sodna praksa: Odgovornost delodajalca pri delovnih 
nesrečah, Kaj so oderuška posojila?

▶   Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah

▶   Prispevki za socialno varnost

▶   Povračilo stroškov

Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 
je skozi leta razvoja postal moderen strokoven servis za 
mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem poleg 
osnovnega svetovanja po posameznih področjih zagotavlja 
tudi ekspertne rešitve - svetovalne produkte in tako hitro in 
strokovno odgovarja na želje in potrebe podjetij.

Svetovalni center zagotavlja svetovanje s področij:
▶  registracije podjetij in splošnega podjetniškega svetovanja 

(točka VEM – Vse na enem mestu)
▶ gospodarskega in civilnega prava
▶ delovnega prava
▶ davkov
▶ plač, računovodstva in knjigovodstva
▶ varstva okolja ter varnosti in zdravja pri delu
▶ tehnične zakonodaje, standardov in sistemov vodenja
▶  financiranja in pridobivanja ugodnih finančnih virov preko 

domačih in EU javnih razpisov
▶ internacionalizacije in vstopa na tuje trge

	 �Za�zagotavljanje�hitrosti�in�dostopnosti�
storitev�smo�vam�na�voljo:

priloga Obrtnika, maj 2015

		Telefon: 01 58 30 810

		Faks: 01 58 30 583

		Elektronska pošta: svetovanje@ozs.si

		Internet: www.ozs.si

			Osebni obiski na naslovu Celovška 71,  
1000 Ljubljana (po predhodni najavi)

Člani, ki želite izkoristiti svetovalno storitev OZS,  
se prosimo identificirajte s številko kartice Obrtnik.

Vsebina�majskega�Svetovalca:

Dušan�Bavec
          univ. dipl. prav.:

Predlog�
���za�sistemsko�
spremembo�
pokojninskega�
�����zakona

Iztok�Mohorič
          davčni svetovalec:

Prodaja�
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���in�DDV
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Predlog OZS za sistemsko 
spremembo pokojninskega 
zakona
Kot sem napovedal že v marčevski številki revije »Obrtnik 
podjetnik« v članku »Kako se bomo upokojevali v letu 
2015?«, smo z iskanjem sistemske rešitve za upokojene s. 
p.-je nadaljevali tudi na postopkovno pravilen način. Po 
obravnavi na organih OZS smo 8. aprila 2015 ministrici za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anji Ko-
pač Mrak posredovali obširno pisno pobudo za spremembo 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2.
Na ta način ponavljamo predlog za celovito in trajno sistem-
sko ureditev zadevne problematike, ki smo ga izpostavili že 
na delovnem obisku na naslovnem ministrstvu avgusta lani in 
kot smo ga že obravnavali tudi na seji ESS septembra 2014.
Tako za že po starem pokojninskem zakonu ZPIZ-1 upoko-
jene s. p.-je kot tudi za tiste, ki so se ali se še bodo upokojili 
na podlagi določb novega pokojninskega zakona ZPIZ-2, 
predlagamo pripravo takšne sistemske zakonske rešitve, 
ki bi vsem upokojenim podjetnikom omogočila uživanje 
celotne pokojnine, kljub temu, da ob tem še naprej opra-
vljajo tudi svojo samostojno dejavnost, iz naslova katere 
pa plačujejo določene dajatve.
Takšna ureditev bi imela večplastne pozitivne učinke na vse 
deležnike. V Socialnem sporazumu za obdobje 2015–2016 
smo se socialni partnerji dogovorili za ukrep na področju trga 
dela tudi za preureditev možnosti dela upokojencev. Čeprav 
je poudarek vseh naših dosedanjih pisnih predlogov in ustnih 
razprav primarno res temeljil na iskanju rešitve za naše člane, 
upokojene s. p.-je, pa smo transparentno izpostavili tudi 
stališče, da nikakor ne bi nasprotovali niti zakonski ureditvi, 
da se takšna opcija prizna tudi za druge kategorije zavaro-
vancev. Dejstvo je namreč, da je pokojnina odraz plačevanja 
prispevkov zavarovanca v zakonsko določenem zahtevanem 
obdobju in nikakršen privilegij posameznika. Popolnoma 
nesprejemljiv pogoj za uveljavitev pokojnine se nam zdi ta, da 
moraš dejavnost zapreti. Cilj vseh bi moral biti, da se ohrani 

Dušan Bavec,  

univ. dipl. prav. 
Svetovalec SC OZS 

aktivnost zavarovancev v čim višjo starost, toda na način, ki 
daje upokojencu dodatno materialno in socialno varnost, 
državi pa kakšen dodaten prejemek od tega naslova.
V nadaljevanju je naš tozadevni predlog strukturiran na dva 
dela, in sicer je v prvem delu izhodišče našega predloga za 
predmetno spremembo novega pokojninskega zakona ZPIZ-
2 v gradivu in argumentih, ki smo jih v okviru delovnega 
sestanka o aktualnih problemih na področju delovnega in so-
cialnega prava na naslovnem ministrstvu predstavili na začet-
ku avgusta 2014. Ta predlog smo nato predstavili na okrogli 
mizi v okviru MOS v Celju, katere so se udeležili predstavniki 
skorajda vseh inštitucij, ki se jih tiče predmetna problematika, 
in tudi socialnim partnerjem na ESS 3. 10. 2014.
V drugem delu pa v absolutno avtentični obliki povzemamo 
oziroma prilagamo ugotovitve Vlade RS iz gradiva v sklopu 
novele zakona o matični evidenci, kako in pod kakšnimi 
pogoji je v nekaterih primerljivih evropskih državah dovolje-
no opravljati samostojno dejavnost ali kako drugo delo, kljub 
temu, da prejemajo polno pokojnino.

I.�Aktualni�predlog�OZS�glede�možnih�rešitev,�ki�bi�
omogočale�hkraten�prejem�pokojnine�in�opravljanje�
dejavnosti�upokojencev
V preglednici na naslednji strani prikazujemo predlog možnih 
sprememb ZPIZ-2, na podlagi katerih bi lahko upokojenci 
ohranili ali pa lahko na novo registrirali opravljanje samo-
stojne dejavnosti brez zmanjšanja pridobljenih pravic iz 
pokojninskega zavarovanja. Predlagane rešitve so v skladu z 
ugotovitvami in predlogi Evropske fundacije za izboljšanje ži-
vljenjskih in delovnih pogojev – European Fundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Eurofond 
(2012), Income from work after retirement in the UE, Publi-
cations Office of the European Union, Luxembourg.

II.�Argumenti�iz�gradiva�Vlade�Republike�Slovenije�z�
dne�27.�11.�2014
Iz uradnega vladnega delovnega gradiva predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci za-
varovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (EVA 2014-2611-0055) navajamo v 
celoti in v avtentični obliki spodnjo obrazložitev kot povzetek 
prikaza ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti 
predlagane ureditve pravnemu redu Evropske unije, ki po 
vsebini pravzaprav v celoti potrjuje predloge OZS:

PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN 
PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE UREDITVE PRAVU 
EVROPSKE UNIJE
– prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih
Na podlagi pregleda po posameznih državah članicah Evrop-
ske unije je mogoče ugotoviti, da je praktično v vseh omenjenih 
državah mogoče nadaljevati z delom tudi po upokojitvi, pri čemer 
sama zaposlitev ali samozaposlitev nimata vpliva na prejemanje 
pokojnine. Posebnost je v tem, da večina držav Evropske unije 
možnost hkratne zaposlitve (samozaposlitve) in prejemanja 
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pokojnine veže na izpolnjevanje »polnih« upokojitvenih pogojev 
oziroma »polne« upokojitvene starosti. Nekatere države imajo 
v zakonodaji tudi določeno, da nadaljnje delo (zaposlitev ali sa-
mozaposlitev) po upokojitvi ne prinaša nadaljnjih »pokojninskih 
pravic« oziroma višje pokojnine, ko se zaposlitev ali samozapo-
slitev enkrat prekine.
Iz tega je namreč moč ugotoviti, da opravljanje dejavnosti ali 
dela na kaki drugi podlagi po upokojitvi ne onemogoča pre-
jemanja polne pokojnine. Pri tem pa se odpirata dve bistveni 
vprašanji, ki sta značilni za pravzaprav vse primerjane države:
1. Pri kakšni starosti je mogoče po upokojitvi še naprej opra-
vljati dejavnost in imeti celotno pokojnino?
2. Kakšne dajatve se plačujejo iz tega naslova in posledično 
kako vplivajo na višino pokojnine?

Zaključek: Zagotovo nismo tako bogata družba, da bi lahko 
ignorirali pripravljenost upokojencev, da še nadalje legalno 
aktivno s svojo pametjo, svojimi idejami in svojimi rokami 
soustvarjajo boljši jutri ne le zase, ampak tudi za druge dele-
žnike, med njimi pa tudi za državo.
Glede na vse zgoraj navedeno v OZS predlagamo pripravo 
takšne sistemske zakonske rešitve, ki bi vsem upokoje-
nim podjetnikom omogočila uživanje celotne pokojnine, 
kljub temu, da ob tem še naprej opravljajo svojo samo-
stojno dejavnost, iz naslova katere plačujejo določene 
dajatve, ki pa morajo biti dovolj zmerne, saj bi previsoke 
marsikaterega podjetnika odvrnile od legalnega opravlja-
nja dejavnosti.
Predmetni predlog smo posredovali v vednost tudi ZDUS-u, 
s katerim smo vzorno sodelovali že tudi pri iskanju ustreznih 
zakonskih rešitev v lanskem letu zaradi problematike vračanja 
pokojnin upokojenih s. p.-jev in zagotovo lahko računamo 
na njihovo aktivno soudeležbo pri iskanju vsebinske in tudi 
politične podpore našemu predlogu.
Tako tozadevni predlog za sistemsko spremembo pokoj-
ninskega zakona kot tudi »Pobudo OZS za obravnavo na 

seji ESS – ureditev problematike nadaljevanja opravljanja 
dejavnosti upokojenih s. p.-jev« z dne 25. 8. 2014, v katerem 
smo predstavili večplastne pozitivne učinke našega predloga, 
si lahko v celotnem obsegu in v avtentični obliki preberete na 
naših spletnih straneh.

Preglednica: Predlog�sprememb�ZPIZ-2�v�zvezi�s�hkratnim�opravljanjem�dejavnosti�in�prejemanjem�polne�
pokojnine

Starost/status Prispevki od  Pavšalni Možnost nove Opomba
upokojenca zavarovalne osnove prispevki odmere pokojnine  

Starost do 63 let  50 % prispevki  X DA
 od zavarovalne osnove   

Starost od 63 do 70 let  X Do 100 evrov mesečno NE 

Starost po dopolnjenem  X Brez teh prispevkov NE Samo dohodnina
70 letu  

Predčasni upokojenci  100 % prispevki do izpolnitve  X DA
 pogojev za starostna pokojnino, 
 nato 50 % do 63 leta.   

Postranska 
(»popoldanska«)   50 % prispevki od  X X Vključitev v osnovo
dejavnost zavarovalne osnove    za izračun 
    pokojnine – 
    obrazec M4

Vprašanja in dogovori
Obračunavanje�DDV-ja�od�prodaje�na�avto-
matih

VPRAŠNJE: Sem kmet z osnovno in dopolnilno kmetij-
sko dejavnostjo ter prostovoljni član OZS. Zaradi pre-
seganja kriterijev za malega zavezanca sem identificiran 
za DDV. Na mlekomatu prodajam mleko, na prodajnem 
avtomatu pa mlečne izdelke. Kupcem (fizičnim osebam, 
ki pridejo po izdelke na avtomat) avtomat ne izstavi 

Božena Macarol 
Davčna svetovalka
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računa. Konec meseca zbrani izkupiček položim na TRR 
in odvedem DDV. V skladu s 143. členom Pravilnika o 
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost so avtomati 
izvzeti iz obveznega izdajanja računa. Zanima me, ali smo 
do sedaj pravilno izvajali cel postopek obračunavanja 
DDV-ja in izvajanja zakonov ter kaj se spremeni sedaj, ko 
imamo vezano knjigo računov? Ali moramo izdati račun 
iz vezane knjige računov?

Odgovor: Kot ste že sami omenili, v skladu z 2. točko 143. 
Člena PZDDV-1 izdajanje računov pri prodaji izdelkov na 
avtomatih še ni obvezno, bo pa, ko bo uveljavljen Zakon o 
potrjevanju računov. Zato tudi izdaja računov iz vezane knjige 
računov pri prodaji na avtomatih in pri prodaji izdelkov iz 
osnovne kmetijske proizvodnje ni obvezna. Nobenemu davč-
nemu zavezancu ni več potrebno polagati gotovine na TRR, 
vendar jim to priporočamo zaradi večje transparentnosti 
denarnih tokov.
Na podlagi 3. točke 143. člena Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davku na dodano vrednost davčni zavezanec obračuna DDV 
na podlagi podatkov o prometu, ki ga ugotovi s popisom 
začetnih in končnih zalog v obdobju obračuna DDV-ja.
Račune iz vezane knjige računov ste pri prodaji kmetijskih 
proizvodov dolžni izstavljati le, ko na »klasičen« način 
prodajate predelane kmetijske proizvode – na primer mlečne 
izdelke (razen mleka) in druge proizvode, ki niso pridelki 
osnovne kmetijske pridelave

Plačilo�DDV-ja�za�storitve�opravljene�v�tujini

Vprašanje: Smo slovensko podjetje, ki je identificirano 
za DDV v Sloveniji. Naše podjetje ima v Avstriji v lasti 
poslovno nepremičnino, za DDV pa se v Avstriji nismo 
identificirali. Na tej nepremičnini je slovensko podjetje 
opravilo gradbene storitve. Izdali so nam račun za opra-
vljene gradbene storitve na tej nepremičnini v Avstriji 
iz svoje slovenske identifikacijske številke za DDV, brez 
obračunanega slovenskega DDV-ja. Zanima nas ali je to 
pravilno in ali smo dolžni narediti samoobdavčitev po 
76.a členu ZDDV-1?

Odgovor: Račun, ki ste ga prejeli za opravljene gradbene 
storitve na nepremični v Avstriji, je pravilen, saj za gradbena 
dela, opravljena v Avstriji, ni potrebno obračunati slovenskega 
DDV-ja, ne glede na to, da je lastnik nepremičnine sloven-
sko podjetje. Prav tako vam ni treba obračunati slovenskega 
DDV-ja po principu obrnjene davčne obveznosti v skladu 
s 76.a členom ZDDV-1, saj je bila storitev opravljena na 
nepremičnini v Avstriji. Na podlagi nam znanih informacij o 
poslovnem dogodku vam lahko zatrdim, da vaše podjetje, ki 
je lastnik nepremičnine v Avstriji, od prejetega računa za grad-
bene storitve ne obračuna niti slovenskega niti avstrijskega 
DDV-ja. Vsa obveznost za obračun avstrijskega DDV-ja je na 
strani izvajalca gradbene storitve, saj se je bil dolžan identifici-

rati za DDV v Avstriji, pa se to očitno ni.
Po nam znanih ustnih informacijah namreč velja v Avstriji na 
področju gradbenih storitev podoben način obdavčitve kot v 
Sloveniji na podlagi 27. člena ZDDV-1, kjer je kraj obdavčitve 
storitev v zvezi z nepremičninami vedno kraj oziroma država, 
kjer se nepremičnina nahaja. Prav tako naj bi veljal med zave-
zanci za DDV princip obrnjene davčne obveznosti.
Če na primer leži poslovna nepremičnina v Sloveniji in je njen 
lastnik zavezanec za DDV, bo izvajalec - zavezanec za DDV 
nanj prevalil obveznost obračuna DDV-ja po načelu obrnjene 
davčne obveznosti, v skladu s 76.a členom ZDDV-1.
Če bi slovenski izvajalec gradbenih del opravil ta dela na 
nepremičnini v Avstriji (pri tem pa ni pomembno, v čigavi 
lasti je ta nepremičnina), bi bilo pomembno le dvoje: ali sta 
naročnik in izvajalec gradbene storitve na nepremičnini v 
Avstriji zavezanca za DDV v Avstriji ali pa to nista.
Če sta oba zavezanca za DDV v Avstriji, bosta ravnala podob-
no, kot v Sloveniji, ob predpostavki, da deluje avstrijski sistem 
obrnjene davčne obveznosti na področju gradbenih storitev 
enako kot v Sloveniji. Izvajalec bo naročniku izstavil račun 
pod avstrijsko DDV številko, na katerem mu ne bo obračunal 
DDV-ja, saj bo to dolžan narediti naročnik gradbene storitve.
Če lastnik nepremičnine in hkrati naročnik gradbenih del v 
Avstriji ni identificiran za DDV, se bo izvajalec gradbenih del 
dolžan identificirati za DDV v Avstriji. Naročniku bo dolžan 
izstaviti račun za gradbena dela, na katerem bo obračunal 
avstrijski DDV.
Več informacij o obračunu DDV po avstrijskih predpisih lah-
ko dobite pri avstrijskih davčnih svetovalcih in računovodjih, 
ki uporabljajo kot podlago za svetovanje konkretno avstrijsko 
davčno zakonodajo in ne zgolj informacij o njej.

Uporabljene pravne podlage:
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Uradni list 
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 83/12 in 86/14

DDV�od�goriva,�servisov�in�nadomestnih�de-
lov�za�tovorno�vozilo

Vprašanje: Imam avtokleparsko dejavnost. Za prevoz 
materiala in rezervnih delov sem kupil večnamensko 
vozilo, ki je namenjeno prevozu oseb in blaga. Ker na pro-
metnem dovoljenju in v homologaciji piše, da je vozilo 
tovorno, me zanima, ali lahko odbijem DDV od goriva, 
servisov ter nadomestnih delov za vozilo?

Odgovor: V skladu s 1. točko 63. člena ZDDV-1 ima vsak 
zavezanec za DDV pravico uveljavljati vstopni DDV, ki ga je 
plačal pri nabavi blaga in storitev. Vendar isti zakon v 66. čle-
nu omejuje pravico do odbitka DDV-ja od vseh osebnih vozil, 
goriv, maziv, nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih 
z osebnim vozilom, ki se ne uporabljajo za prevoz potnikov, se 
ne dajejo v najem ali zakup, niso namenjeni nadaljnji prodaji 
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sioziroma se ne uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa 
usposabljanja itd.
Zato je uveljavljanje odbitka DDV-ja od raznih goriv, maziv 
in drugih sredstev za večnamenska vozila, ki so namenjena za 
prevoz oseb in prevoz blaga, zelo vprašljivo. Kljub temu, da je 
večnamensko vozilo registrirano kot tovorno, je pri tovrstnih 
vozilih potrebno upoštevati tarifno oznako vozila. Pravica 
do uveljavljanja odbitka DDV-ja je v teh primerih vezana na 
uvrstitev vozila v tarifno oznako KN 8704, zato ni mogoče 
posplošeno upoštevati oznake N1-tovorno vozilo, pač pa ta-
rifno oznako. Iz tega bi lahko izhajala posplošena ugotovitev, 
da pri nakupu večnamenskih vozil, ki imajo oznake KN 8703, 
nimamo pravice do odbitka DDV-ja.
Vendar pa Pravilnik o izvajanju ZDDV-1 v 3. točki 106. člena 
navaja izjeme, ko odbitek DDV-ja lahko uveljavljamo tudi 
od tistih večnamenskih vozil (in seveda goriv, maziv, nado-
mestnih delov) s tipsko oznako KN 8703, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
– stranska okna v prostoru, namenjenem prevozu tovora, ne 
smejo biti zastekljena, temveč zaprta s pločevino ali drugim 
ustreznim materialom,
– prostor namenjen prevozu tovora mora biti ločen s pregra-
do po vsej višini in širini,
– večnamensko vozilo mora biti opremljeno z zvočnim opo-
zorilnim signalom pri vzvratni vožnji in
– razmerje med maso potnikov in maso tovora mora biti v 
korist tovora.
Na podlagi vsega navedenega ugotavljamo, da v vašem prime-
ru niste upravičeni do odbitka vstopnega DDV-ja pri nabavi 
goriv in od drugih stroškov vzdrževanja za vaše vozilo.

Viri in literatura:
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Uradni list 
RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 
38/12, 83/12 in 86/14
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (P-
-ZDDV-1). Uradni list RS, št. 117/06 – 86/14

Račune za članarino  
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije boste 
predvidoma od maja dalje prejemali  
skupaj z revijo Obrtnik podjetnik.

bodite   pozorni!

Prodaja na daljavo
V zadnjih letih se je močno povečala prodaja blaga preko 
spleta oziroma tako imenovana internetna prodaja, zato bom 
v nadaljevanju pojasnil poglavitna pravila DDV-ja, povezana 
s takšno prodajo, v prihodnji številki revije pa bom obrazložil 
obveznosti prodajalcev in kupcev pri tej prodaji, zlasti z vidika 
evropske direktive, ki je vključena tudi v notranjo zakonodajo.
Predpisi s področja davka na dodano vrednost obravnavajo 
spletno ali internetno prodajo, kot prodajo na daljavo ozi-
roma distančno prodajo, včasih pa se uporablja tudi termin 
»kataloška prodaja«. O prodaji na daljavo govorimo, kadar 
zavezanec za DDV v eni državi članici Evropske unije prodaja 
blago v drugo državo članico Evropske unije, kupcu, ki ni 
zavezanec za DDV. Z zornega kota slovenskega prodajalca se 
pravilo uporabi, če je slovenski prodajalec registriran za DDV 
v Sloveniji in prodaja blago kupcu, ki ni zavezan za DDV 
v drugi državi članici Evropske unije. Slovenski dobavitelj 
tudi dobavi blago v državo kupca ali ga dostavi druga oseba 
na njegov račun. Iz opisanega tako izhaja, da mora slovenski 
prodajalec izpolnjevati tri pogoje za uporabo pravil o prodaji 
na daljavo, in sicer:
– kot prodajalec je v Sloveniji registriran za namene DDV-ja,
– kupec ni zavezanec za DDV in ima svoj sedež ali stalno 
prebivališče v drugi državi Evropske unije in
– predmet prodaje je blago oziroma premična stvar, ki se 
pošlje ali drugače dostavi v državo kupca.

1.�Status�kupca
Kupci, ki v svoji državi niso zavezanci za DDV, so lahko:
– potrošniki,
– mali davčni zavezanci,
– zavezanci, ki v drugi državi članici opravljajo oproščeno 
dejavnost,
– državi organi, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v drugi 
državi Evropske unije.

Iztok Mohorič 
Davčni svetovalec



66maj 2015

 

2.�Predmet�prodaje
Predmet prodaje mora biti blago oziroma premična stvar, kar 
pomeni, če se tujemu nezavezancu zaračunavajo storitve, se 
obdavčitev opravlja po drugih pravilih, ker ta prodaja ne sodi 
pod pravila te prodaje. Prav tako se ne obravnava kot prodaja 
blaga na daljavo, če slovenski zavezanec za DDV v drugo državo 
članico dobavi blago potrošniku in to blago nato slovenski 
dobavitelj sestavi ali instalira. V tem primeru namreč velja, da je 
kraj dobave država članica, v kateri se to blago sestavi ali instali-
ra, kar pomeni, da se mora slovenski dobavitelj takoj registrirati 
za namene DDV-ja v tej državi članici, če je kupec tega blaga 
nezavezanec. Pod pravila omenjene prodaje tudi ne sodijo 
prodaje novih transportnih sredstev, četudi so dobavljena 
končnemu kupcu v drugo državo Evropske unije. Enako velja 
za prodajo rabljenega blaga po posebni ureditvi, ki ga slovenski 
preprodajalec vrši v drugo državo Evropske unije končnemu 
potrošniku. Posebna pravila so določena tudi za prodajo blaga 
na daljavo, če je predmet prodaje trošarinsko blago.

3.�Prodaja�trošarinskega�blaga
Če slovenski zavezanec za DDV prodaja nezavezancu v drugo 
državo članico trošarinske proizvode (na primer alkoholne 
pijače, olja, cigarete), se mora v državi kupca takoj registrirati 
kot trošarinski zavezanec in zavezanec za DDV. V tem prime-
ru za obveznost registracije ni pomembna vrednost prometa, 
kot to predpisujejo pravila distančne prodaje.

4.�Prodaja�novih�prevoznih�sredstev
Za nova »prevozna sredstva« se štejejo sredstva, namenjena 
za prevoz oseb ali blaga:
– kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad 48 
kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata;
– plovila, daljša od 7,5 metra, razen plovil za plovbo na odpr-
tem morju, ki prevažajo potnike za plačilo, in plovil za name-
ne opravljanja komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti 
ali za reševanje ali pomoč na morju ali za priobalni ribolov;
– zrakoplovi, katerih vzletna teža presega 1550 kilogramov, 
razen zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe pred-
vsem na mednarodnih poteh za plačilo, če je izpolnjen eden 
od naslednjih pogojev:
– plovila in zrakoplovi so dobavljeni pred potekom treh me-
secev po datumu, ko so bili prvič dani v uporabo, kopenska 
motorna vozila pa pred potekom šestih mesecev po datumu, 
ko so bila prvič dana v uporabo,
– da s kopenskimi motornimi vozili ni prevoženih več kot 
6000 kilometrov, s plovili ni preplutih več kot 100 ur in z 
zrakoplovi ni preletenih več kot 40 ur.
Tudi v tem primeru se obdavčitev sredstva vedno izvrši v 
državi kupca oziroma državi registracije tega prevoznega 
sredstva, četudi gre za kupca končnega potrošnika oziroma 
nezavezanca, kar seveda ni značilnost distančne prodaje.

5.�Prodaja�blaga�preko�spletne�trgovine�v�tretjo�državo
Če slovenski prodajalec proda in pošlje blago v tretjo državo 
(na primer Srbijo), veljajo pravila o izvozu blaga.

6.�Država�Evropske�unije,�v�kateri�se�obdavči�blago�
preko�spletne�prodaje
Prodaja blaga potrošnikom v drugo državo Evropske unije je 
po splošnih pravilih obdavčena v državi prodajalca, če je ta 
davčni zavezanec. Pri prodaji na daljavo pa gre za izjemo, saj 
se blago obdavči v državi kupca, čeprav ta ni davčni zavezanec 
in ne more prevzeti obračuna davka, torej četudi niso izpol-
njeni pogoji za tako imenovano pridobitev blaga. Obdavčitev 
v državi kupca pa se izvrši v primeru, če slovenski prodajalec, 
zavezanec za DDV, ki vrši spletno prodajo, doseže v državi 
kupca vrednost prodaje, ki zahteva, da se v tej državi registrira 
za namene DDV-ja. V tem primeru mora slovenski prodajalec 
v tej državi pridobiti davčno številko. Vrednostni prag lahko 
države članice izberejo med zneski 100.000 ali 35.000 evrov. 
Slovenski prodajalec mora zato voditi evidenco o prodaji bla-
ga na daljavo v posamezno državo Evropske unije in poznati 
vrednostni prag, ki ga je sprejela posamezna država članica. 
Vrednostni pragi so naslednji:

Država�� Valuta� Vrednostni�prag
Avstrija EUR 35.000
Belgija EUR 35.000
Bolgarija BGN 70.000
Ciper EUR 35.000
Češka CZK 1.140.000
Danska DKK 280.000
Estonija EUR 35.151
Finska EUR 35.000
Francija EUR 100.000
Nemčija EUR 100.000
Grčija EUR 35.000
Madžarska HUF 8.800.000
Irska EUR 35.000
Italija EUR 35.000
Latvija LVL 24.000
Litva LTL 125.000
Luksemburg EUR 100.000
Malta EUR 35.000
Nizozemska EUR 100.000
Poljska PLN 160.000
Portugalska EUR 35.000
Romunija RON 118.000
Slovaška EUR 35.000
Slovenija EUR 35.000
Španija EUR 35.000
Švedska SEK 320.000
Anglija GBP 70.000

Dokler slovenski prodajalec ne doseže prometa oziroma 
vrednostnega praga, ki je določen v posamezni državi članici 
za namene distančne prodaje, obračunava slovenski DDV, 
torej po davčnih stopnjah, ki so za posamezno blago predpi-
sane v ZDDV-1. Prodajalec upošteva prodajo, ki jo je dosegel 
v posameznem koledarskem letu, od 1. 1. do 31. 12., skupni 
promet pa ne sme vključevati zneska DDV-ja. Ko slovenski 
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Upokojeni tuji državljani iz 
Evropske unije prokuristi pri 
nas
V zadnjem času se pogosto pojavljajo vprašanja dela glede 
upokojenih tujih državljanov iz Evropske unije v vlogi proku-
ristov v slovenskih podjetjih in njihove vključenosti v socialna 
zavarovanja.

Takole pojasnjujemo:
Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju-
-ZPIZ-2 se obveznost zavarovanja tujcev za posebne primere 
zavarovanja presoja glede na splošna pravila o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti. Tujci, ki so državljani držav članic 
Evropske unije in drugih držav, ki jih zavezuje Uredba (ES) 
št. 883/04, niso zavarovanci za posebne primere po ZPIZ-2, 
kadar v skladu z določbami navedene uredbe v Sloveniji niso 
dolžni plačevati prispevkov za socialno varnost. Od izplačanih 
prejemkov tem tujcem zavezanci ne obračunajo in ne plačajo 
prispevka za posebne primere zavarovanja, pod pogojem, da 
tujec predloži obrazec A1 – Potrdilo o predpisih o socialni 
varnosti, ki se uporablja za imetnika.
Tujci lahko vključenost v socialna zavarovanja druge drža-
ve članice dokazujejo tudi z drugimi ustreznimi dokazili 
oziroma potrdili, ki jih izda pristojen organ oziroma nosilec 
zavarovanja druge države članice EU in EGP. Seznam je obja-

Zdenka Bedekovič,  
strokovna svetovalka

prodajalec doseže vrednostni prag posamezne države članice, 
mora od tega datuma dalje obračunavati DDV po stopnji, ki 
velja v državi kupca in takoj vložiti prijavo za registracijo v tej 
državi. Takšna obveznost velja tudi za obdobje, ko še ni prejel 
tuje davčne številke, torej od vložitve prijave do podelitve 
statusa zavezanca za DDV.

Primer:
Slovenski spletni prodajalec je prodal avstrijskim končnim 
kupcem za 45.600 EUR različnih proizvodov. Vrednost 
vključuje tudi 22-odstotni DDV. Neto promet je tako znašal 
37.377 EUR. Ker je slovenski zavezanec presegel prag 35.000 
EUR, ki je v Avstriji določen za prodajo na daljavo, se mora 
slovenski prodajalec v Avstriji registrirati za namene DDV-ja 
in obračunavati avstrijski DDV od vseh izvršenih spletnih 
prodaj avstrijskim kupcem.

7.�Prostovoljna�izbira�države,�v�kateri�naj�se�obdavči�
prodaja�blaga�na�daljavo
Slovenski prodajalec ima možnost, da navkljub dejstvu, da 
ne dosega zgoraj navedenega vrednostnega praga za posame-
zno državo članico, lahko zahteva prostovoljno registracijo 
v posamezni članici Evropske unije. Slovenski prodajalci to 
običajno storijo tedaj, ko je to blago v dotični državi članici 
manj obdavčeno. V tem primeru mora slovenski prodajalec 
obvestiti slovenski davčni organ, da bo DDV od prodaje blaga 
na daljavo obračunaval v državi kupca, to ureditev pa mora 
slovenski prodajalec uporabljati najmanj dve leti.
Večina držav članic zahteva, da zavezanci iz drugih držav, ki 
se želijo v njihovi državi registrirati za obračun DDV-ja od 
prodaje na daljavo, da to storijo vsaj 30 dni pred nameravanim 
začetkom obračunavanja DDV-ja v tej državi članici. Prijave 
se lahko vložijo elektronsko, na obrazcih, ki jih predpisujejo 
posamezne države članice, Poleg prijave pa je potrebno prilo-
žiti tudi določena dokazila, ki jih zahteva posamezna država 
članica (na primer potrdilo o vpisu v Poslovni register, potr-
dilo o vpisu v slovenski davčni register, podatke o zastopnikih 
ali celo overjen prevod družbene pogodbe oziroma drugega 
akt o ustanovitvi družbe).

8.�Obveznosti�slovenskega�prodajalca,�če�se�ta�regi-
strira�v�drugi�državi�Evropske�unije
Kot je bilo že omenjeno v točki 7, mora slovenski prodajalec 
od vseh distančnih prodaj v posamezno državo članico upo-
števati njihovo pozitivno zakonodajo, kar pomeni, da mora 
izdajati račune za DDV v skladu z njihovo zakonodajo, enako 
velja za upoštevanje davčnih stopenj in drugih obveznosti 
(vodenje DDV evidenc ter oddajanje mesečnih, trimesečnih 
ali letnih davčnih obračunov, odvisno od izbire obdavčitve in 
ureditve v posamezni državi Evropske unije).
Slovenski zavezanec mora o tej prodaji, torej distančni 
prodaji, pri kateri je obračunal tuji DDV, voditi tudi evidenco 
o prometu v dotični državi članici in to poročati v obračunu 
DDV-ja. V zaporedno številko 13 mora vpisati vrednost blaga, 
ki sam odpošlje ali odpelje v drugo državo Evropske unije, ali 

ga odpelje druga oseba za njegov račun, če je od tega blaga 
obračunal tuji DDV. Prav tako je dolžan slovenskemu davč-
nemu organu najpozneje do 31. januarja leta po preteku leta, 
v katerem so bile te dobave opravljene, v elektronski obliki 
prek sistema eDavki poročati o letnem prometu, ki je dosegel 
v posamezni državi članici, o obdobju poročanja in identifika-
cijski številki za DDV v namembni državi članici ter o datumu 
začetka oziroma konca identifikacije v tej državi.
Do trenutka, ko pa slovenski prodajalec pri spletni prodaji 
blaga obračunava slovenski DDV, pa to prodajo izkazuje kot 
običajno prodajo v Sloveniji.
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Sodna praksa 
Odgovornost delodajalca pri 
delovnih nesrečah
Vprašanje odgovornosti delodajalca v zvezi z nesrečami pri 
delu je v slovenski zakonodaji dobro urejeno, v sodni praksi 
pa je mogoče najti pestro zbirko sodnih odločb s tega podro-
čja.
V praksi se navkljub temu pojavlja veliko število mejnih 
primerov, v katerih niso povsem jasno definirana razmerja 
in odgovornosti med vpletenimi pri posameznih delovnih 
nesrečah.
Odgovornost delodajalca za primer poškodbe delavca pri 
delu ali v zvezi z delom je sicer predvidena v Zakonu o delov-
nih razmerjih (ZDR), kjer je določeno, da mora delodajalec 
delavcu, ki mu je bila pri delu ali v zvezi z delom povzročena 
škoda, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Za 
to, da delodajalec odgovarja, je torej pomembno ugotoviti, 
da je do poškodbe prišlo med delom ali v zvezi z delom, ne 
pa, denimo, med prostim časom. Delodajalec pa za škodo 
odgovarja krivdno (v primeru naklepa strožje, v primeru 
malomarnosti blažje), pod določenimi okoliščinami pa tudi 
objektivno, to je celo brez kakršne koli krivde.
Odškodninska zaveza delodajalca v ožjem smislu se v 
konkretnih primerih ugotavlja s preučevanjem temeljnih 
predpostavk odškodninske odgovornosti – škode, škodljivega 
dejstva –, ravnanja, vzročne zveze med škodljivim ravnanjem 
in nastankom škode ter odgovornosti delodajalca. Če so 
izpolnjene vse te predpostavke odškodninske odgovornosti, 
mora delodajalec delavcu izplačati nastalo škodo. Delodajalec 
običajno odgovornost za škodo prevali na zavarovalnico.

mag. 
Boštjan J. Turk  

Pri zavarovanju odgovornosti ima oškodovanec na voljo 
neposredni zahtevek proti zavarovalnici, kar pomeni, da ni 
potrebno, da škodo prej uveljavlja od delodajalca. Vendar 
pa zavarovalnica jamči za škodo pod drugačnimi pogoji kot 
odgovorna oseba (zavarovanec oziroma delodajalec), in sicer 
le v okviru zavarovalne pogodbe, s katero pa so lahko pred-
videne različne omejitve ali izključitve jamstva, zato v praksi 
oškodovanci svoje zahtevke pogosto uveljavljajo tako zoper 
delodajalce kot tudi zoper zavarovalnice.
Področje nesreč pri delu je, kot sem omenil že zgoraj, v sodni 
praksi precej obsežno.
Pri mnogih nesrečah pri delu se pojavi odgovornost več oseb 
za nesrečo. Zanimivi so primeri, v katerih so delodajalci, pri 
katerih so bili delavci (oškodovanci) zaposleni, te pošiljali 
na delo k drugim (pravnim ali fizičnim) osebam. V takšnih 
primerih se pogosto postavlja vprašanje, kdo je odgovoren za 
nesrečo. V zadevi VS0013716 je Vrhovno sodišče RS presoja-
lo, kdo je odgovoren za škodo, ki jo je utrpel delavec, medtem 
ko ga je delodajalec, pri katerem je bil delavec zaposlen, »po-
sodil« nekomu drugemu. V konkretnem primeru je šlo za 
nevarno dejavnost, torej za pravno pomembno okoliščino, ki 
predvideva obstoj objektivne odgovornosti (ne glede na kriv-
do). Čeprav je odvetnik »neformalnega« delodajalca, torej 
tistega, h kateremu je bil delavec posojen, trdil, da slednji ne 
more biti odškodninsko odgovoren za poškodbo delavca, ker 
med njima sploh ni šlo za delovnopravni odnos, iz katerega 
bi lahko izvirala njegova odgovornost, se je sodišče postavilo 
na stališče, da se mora v takšnih primerih upoštevati načelo 
odškodninskega prava, v skladu s katerim riziko nastanka ško-
de iz nevarne dejavnosti nosi tisti, ki se z njo ukvarja. To pa 
je bil prav »neformalni delodajalec«, torej tisti, pri katerem 
je posojeni delavec delo dejansko opravljal in pri delu tudi 
utrpel poškodbo.
Zanimivo sodbo v zvezi z delitvijo odgovornosti med 
delodajalcem in delavcem je izreklo Višje delovno in soci-
alno sodišče v zadevi VDS 0006185. Izreklo je namreč, da 
je delodajalec zato, ker je opustil dolžno nadzorstvo nad 
delavcem (saj mu ni zagotovil prakse glede prestavljanja pre-
mičnih odrov, ampak zgolj teoretično usposabljanje v zvezi 
s tem), krivdno odgovoren za poškodbo delavca. Vendar pa 
je obenem izreklo, da je delavčeva odgovornost v tej zadevi 
vsaj 40-odstotna, saj bi kot izkušeni delavec lahko predvidel 
nastanek poškodbe.
V povezavi z naslovno tematiko je zanimiv primer, v katerem 
je Višje delovno in socialno sodišče (zadeva PdP 534/2009) 
obravnavalo vzrok začasne nezmožnosti za delo delavca 
(vzrok je bil pomemben pri določitvi obsega njegovih pravic 
iz naslova zdravstvenega zavarovanja). Sodišče je postavilo 
jasno mejo obsega teh pravic, glede na vzrok nastale poškod-
be. Izreklo je, da je v primeru, ko je vzrok delavčeve poškodbe 
zaradi dviga bremena njegova (predhodna) bolezen, ne pa 
delo, ki ga opravlja pri delodajalcu, njegov obseg pravic iz 
zdravstvenega zavarovanja povsem drugačen, kot, če bi šlo za 
nesrečo pri delu.

vljen na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=815&langId=en.
V primeru, ko bo delo prokurista opravljal upokojeni državljan 
iz Evropske unije, prijava z obrazcem M12 na ZZZS v Sloveniji 
ni možna, saj tujec nima urejenega zdravstvenega zavarovanja 
pri nas, ampak v tujini.
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V zadnjih nekaj letih je postala beseda finančna kriza 
v slovenskem besednjaku skoraj pogostejša od besed, 
kot so mama, avto, služba ali seks. Žal je temu tako tudi 
zaradi prislovično "kalimerovskega" značaja Slovencev, ki 
se pri jamranju znajdejo kot ribe v vodi.
Marsikdo si v takšnih časih poskuša popraviti ekonom-
sko situacijo tudi z najemom takšnega ali drugačnega 
posojila. Posojila pa imajo seveda tako svojo sončno kot 
tudi svojo senčno stran. Res je, da številnim pomagajo 
prebroditi trenutno krizno finančno situacijo ali pa 
jim omogočijo nakup dobrin, o katerih sanjajo že vse 
življenje (stanovanje, hiša, avto, poslovni prostor ipd.), 
jih pa zato po drugi strani dolgoročno močno finančno 
obremenijo, nekatere celo za 20 ali več let. Mnogi, ki so 
obremenjeni s takšnimi dolgoročnimi posojili, si zato 
niti ne predstavljajo, kaj bi bilo, če bi naenkrat ostali brez 
svojih rednih dohodkov.
Takšnih oseb, brez rednih dohodkov namreč, pa je 
čedalje več. Gre seveda za kreditno nesposobne osebe. 
V nobeni banki ne dobiš posojila, če nimaš redne plače. 
In ker morajo takšni posamezniki nekako preživeti, 
plačevati položnice, zaslužiti pa ne morejo ali ne znajo, 
se pogosto brezglavo ali celo panično podajo na sivi trg 
drugorazrednih ali tretjerazrednih posojil. Le-te običajno 
ponujajo posojilodajalci, ki v različnih medijih oglašujejo 
"čudežne" kredite tudi brezposelnim osebam, pogosto 
celo brez porokov. Med njimi ne manjka tudi oderuhov.
Pogodbe, ki jih ponujajo v podpis tovrstni posojilodajal-
ci, so, milo rečeno, sporne, v velikem številu primerov pa 
tudi nezakonite, nične. Naj navedem eno izmed klavzul, 
ki je sestavni del takšne pogodbe: »… pogodbena 
stranka se navkljub opozorilu, da so obveznosti iz kredita 
in zavarovanja visoke, prostovoljno, zavestno, svobodno 
in dokončno odloča, da kredit vzame in zavaruje pod 
pogoji, ki jih ponuja kreditodajalec. Kreditojemalec 
se odpoveduje kakršnim koli ugovorom v zvezi s tem. 
Kreditojemalec izjavlja, da se v nobenem primeru ne bo 
skliceval na okoliščine težkega premoženjskega stanja, 
slabih stanovanjskih razmer, stiske, nezadostne izkušeno-
sti, lahkomiselnosti ipd.«

Kdaj�lahko�torej,�pravno�gledano,�govorimo�o�
oderuškem�posojilu?
Vrhovno sodišče RS je v zadevi II Ips 36/2005 dne 15. 2. 
2006 izreklo, da je oderuštvo podano, če sta hkrati poda-
na objektivni in subjektivni element. Objektivni element 
pomeni očitno nesorazmerje dajatev (ali storitev) obeh 
pogodbenikov, subjektivni element pa izkoriščanje po-
sojilojemalčevega težkega položaja. Zadošča, da je poleg 
objektivnega elementa podan le eden od znakov subjek-
tivnega elementa: bodisi stiska, bodisi težko gmotno 
stanje, bodisi nezadostna izkušenost in tako naprej.
Oderuh izkoristi težak položaj oškodovane stranke, če 

pozna njen težak položaj in pravo vrednost dajatev ali storitev, 
vendar kljub temu sklene dvostransko pogodbo tako, da ob-
staja očitno nesorazmerje med tistim, kar se je sam zavezal in 
tistim, kar se je zavezala oškodovana stranka.
Za obstoj oderuštva tudi ni pomembno, kakšen je subjektivni 
odnos posojilojemalca do sprejetih obveznosti. Posameznik, 
ki je bil žrtev oderuškega kredita, se na oderuštvo lahko 
namreč sklicuje tudi, če je vedel, da sklepa pogodbo, iz katere 
zanj izhaja nesorazmerna obremenitev. Za presojo oderu-
štva torej ni odločilno dejstvo, ali je kreditojemalec vedel, da 
podpisuje oderuško pogodbo, ali ne, ampak dejstvo, da so s 
takšno pogodbo nastale »oderuške posledice«. Odločujoč je 
torej objektivni element! Takšno širšo razlago oderuštva lahko 
vsekakor pozdravimo, saj se je sodstvo, na katerega že tako ali 
tako letijo očitki o preozkih interpretacijah zakonov, postavilo 
tudi na stran univerzalne pravičnosti.

mozaikpodjetnih.si
Vse ugodnosti na enem mestu!

Mozaik promocija interneta.indd   1 5.5.15   12:51
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Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah 
širše ravni za MAJ 2015 Opomba: naslovi kolektivnih pogodb so zapisani s ključnimi besedami

1. IZHODIŠČNE PLAČE Vir: Uradni listi, KP po dejavnostih

2. NAJNIŽJE OSNOVNE PLAČE	 																	

Bruto	v	€	 I.	 II.	 III.	 IV/1	 IV/2	 V/1	 V/2	 VI/1	 VI/2.	 VII/1	 VII/2	 VII/3	 VIII.	 IX.	 Uradni	list	RS

kmetijstvo	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 36/11,	107/11,	109/12
na	uro	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 	

gozdarstvo	(A)	 654,69	 669,50	 685,50	 725,00	 -	 820,00	 -	 975,00	 -	 1.095,00	 -	 -	 1.300,00	 1.550,00	 16/05,	podpis,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9.9.05	(ni	v	Ur.l.RS),
na	uro	 3,7626	 3,8477	 3,9397	 4,1667	 -	 4,7126	 -	 5,6034	 -	 6,2931	 -	 -	 7,4713	 8,9080	 37/06,	19/08,	99/08,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30/09,	46/10,	12/13,	25/14

gozdarstvo	(B)	 654,69	 755,00	 855,00	 908,00	 -	 960,00	 -	 1.015,00	 -	 1.245,00	 -	 -	 1.480,00	 1.765,00	
na	uro	 3,7626	 4,3391	 4,9138	 5,2184	 -	 5,5172	 -	 5,8333	 -	 7,1552	 -	 -	 8,5057	 10,1437	

premogovništvo	 433,65	 533,35	 574,70	 635,85	 -	 701,50	 -	 834,56	 -	 1.027,71	 -	 -	 1.354,27	 1.596,40	 44/96,	R:	73/03,	100/04,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 81/05,	podp.	25.7.06	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ni	v	Ur.l.RS),	105/07

tekstil		 433,26	 462,84	 504,60	 553,32	 -	 614,22	 -	 725,58	 -	 817,80	 -	 -	 -	 -	 18/14,	24/14,	25/14

lesarstvo	 428,78	 468,11	 515,83	 568,40	 -	 635,29	 -	 746,38	 -	 840,72	 -	 -	 -	 -	 132/06,	P:	28/07,	R:	66/07,	32/08,	R:	36/09,			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 34/10,	22/11,	26/12,	30/13,	24/14,	25/14,	6/15

kemična	–	1	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

kemična	–	2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 37/07,	R:	38/07,	95/07,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 R:	89/08,	104/09

kemična	–	3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 RV:	73/10,	109/10,	107/11,	25/13,	55/13

papirno	in	papirno-		 428,50	 486,30	 544,24	 602,09	 -	 703,68	 -	 910,61	 1.076,18	 1.365,93	 -	 -	 1.572,89	 	 110/13,	35/14	
predel.	dejavnost

nekov.	rudnine		 501,00	 557,00	 618,00	 691,00	 -	 779,00	 -	 876,00	 949,00	1.065,00	 -	 -	 1348,00	 -	 55/13,	6/14,	24/14,	16/15

kovins.	ind.	 511,56	 558,54	 617,70	 704,70	 -	 769,08	 -	 897,84	 -	 1.049,22	 -	 -	 1.198,86	 1.416,36	 108/05,	97/06,	90/07,	33/08,	70/08,	
na	uro	 2,94	 3,21	 3,55	 4,05	 -	 4,42	 -	 5,16	 -	 6,03	 -	 -	 6,89	 8,14	 RV:	53/09,	10/10,	84/11,	51/13,	35/14,	6/15

elektroind.	 553,74	 566,16	 621,18	 699,27	 -	 761,39	 -	 887,40	 -	 1.031,16	 -	 -	 1.178,47	 1.386,12	 108/05,	95/06,	R:	71/07,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 82/07,	32/08,
na	uro*	 3,18	 3,25	 3,57	 4,02	 -	 4,38	 -	 5,10	 -	 5,93	 -	 -	 6,77	 7,97	 70/08,	47/09,	RV:	75/09,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	10/10,	84/11,	104/11,	32/13,	26/15

kov.	mat.,	liv.	 513,30	 567,24	 624,66	 715,14	 -	 779,52	 -	 908,28	 -	 1.063,14	 -	 -	 1.216,26	 1.433,76	 14/06,	87/06	,76/07,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 46/08,	70/08,
na	uro	 2,95	 3,26	 3,59	 4,11	 -	 4,48	 -	 5,22	 -	 6,11	 -	 -	 6,99	 8,24	 RV:	53/09,	10/10,	70/11,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 84/11,	70/12,	59/13,	78/14

	 	

Bruto	v	€	 I.	 II.	 III.	 IV.	 V.	 VI/1	 VI/2	 VII/1	 VII/2	 VIII.	 IX.	 Uradni	list	RS

grafična	 420,85	 462,94	 513,44	 576,56	 656,53	 753,32	 -	 854,33	 -	 1.182,59	 1.426,68	 51/98,	64/01,	R:	24/04,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 103/04,	79/05,	95/06,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10/07,	93/07,	35/08,	97/08

knjigotrška	 401,36	 461,56	 521,77	 581,97	 682,31	 882,99	 -	 1.043,54	 -	 1.324,49	 1.525,17	

založniška	 432,13	 496,95	 561,77	 626,59	 734,62	 950,69	 -	 1.123,54	 -	 1.426,03	 1.642,09	 43/00,	77/00,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 24/01,	46/01,	78/01

časopisna,		 447,51	 514,64	 581,76	 648,89	 760,77	 984,52	 -	 1.163,53	 -	 1.476,78	 1.700,54	 R:	33/04,	117/04,	79/05,	95/06,	
inf.-revijalna	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 118/06,	10/07,	93/07,	35/08,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 97/08,	8/10,	55/11,	17/12,	63/13

železnice	 329,59	 362,55	 405,40	 451,54	 510,86	 609,74	 -	 692,14	 -	 823,98	 988,77	 95/07

komunala	 455,94	 496,74	 549,76	 643,58	 700,68	 929,09	 1.026,98	 1.149,35	 1.271,72	 1.475,67	 1.761,18	 94/04,	...	43/12,	4/13,	111/13		
za	leto	2013	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			

nepremičnine	-	1	 329,59	 362,55	 405,40	 481,20	 527,34	 711,91	 -	 889,89	 -	 1.153,57	 1.384,28	

nepremičnine	-	2	 354,30	 389,73	 435,79	 517,28	 566,88	 765,29	 -	 956,61	 -	 1.240,05	 1.488,06	 9/98,	35/00,	R:	78/03,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	117/04,	87/05

nepremičnine	-	3	 379,03	 416,93	 466,21	 553,38	 606,45	 818,70	 -	 1.023,38	 -	 1.326,61	 1.591,93	

TR

TR
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3. KP dejavnosti, ki ZNESKOV USKLADITVE še niso vključile v sistem plač

	 																	

Bruto	v	€	 I.	 II.	 III.	 IV/1	 IV/2	 V/1	 V/2	 VI/1	 VI/2.	 VII/1	 VII/2	 VII/3	 VIII.	 IX.	 Uradni	list	RS

elektrogosp.	 432,83	 502,31	 544,00	 623,90	 -	 693,38	 -	 821,92	 -	 1.037,30	 -	 -	 1.457,66	 1.648,73	 38/96,	45/96,	R:	29/03,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100/04,	81/05,	podpis	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 25.7.06	(ni	v	Ur.l.RS),	105/07

trgovina	 492,12	 511,00	 541,36	 594,38	 -	 662,53	 -	 776,16	 -	 925,67	 -	 -	 -	 -	 111/06,	...24/14,	24/14,	38/14,	50/14,	79/14

gostinstvo	 474,30	 510,00	 571,20	 632,40	 -	 703,80	 -	 836,40	 -	 938,40	 -	 -	 1.101,60	 -	 109/11,	99/12,	110/13,	43/14

cestno	 405,41	 441,97	 489,47	 540,65	 -	 606,11	 -	 723,43	 -	 821,18	 899,40	 -	 977,60	 1.173,12	 135/04,	R:	50/05,	R:	87/05,		
gospodarstvo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 89/05,	R:	97/05,	odstop:	91/06,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 111/06,	19/07,	7/08,	22/08,	103/08

cestno	potniški	promet	 408,90	 424,56	 494,16	 548,10	 -	 614,22	 -	 725,58	 -	 817,80	 -	 -	 -	 -	 6/07,	99/08,	nova	KP	35/09,	46/09,		
	 	 2,35	 2,44	 2,84	 3,15	 -	 3,53	 -	 4,17	 -	 4,70	 -	 -	 -	 -	 R81/09,	95/09,	4/10,	3/11,	14/12,	52/12,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nova	KP:	7/14,	3/15

poštna	 562,02	 621,18	 650,76	 722,10	 -	 803,88	 -	 922,20	 1.146,66	 1.174,50	 -	 -	 1.207,56	 1.433,76	 50/03	,	94/04,	61/05,	
	 	 3,23	 3,57	 3,74	 4,15	 -	 4,62	 -	 5,30	 6,59	 6,75	 -	 -	 6,94	 8,24	 84/08,	91/09,	74/14,	90/14

banke	 -	 -	 -	 653,68	 -	 745,22	 -	 931,51	 -	 1.164,39	 -	 -	 1.397,26	 1.676,73	 5/11,	14/13,	4/14,	95/14

zavarovalstvo	 362,53	 416,91	 471,29	 507,54	 -	 587,30	 -	 725,06	 -	 888,20	 -	 -	 1.123,84	 1.268,86	 24/11

drobno	gospod.	 557,38	 635,42	 713,42	 802,61	 -	 897,37	 -	 1.070,16	 -	 1.215,08	 -	 -	 1.449,16	 1.739,00	 94/10,	58/11

obrt,	podjetništvo	 586,92	 610,17	 641,65	 656,37	 -	 695,97	 -	 797,83	 -	 933,63	 -	 -	 1.046,79	 -	 73/08,	55/10,	100/11,	99/12,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 92/13,	16/14,	59/14,	28/15

Opomba: V Uradnem listu RS št. 26/2015 je bil objavljen Dodatek številka 10 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije. 

KP	 maj	2015	

Zavarovalnice	 59,88

Nepremičnine	–	1,	2,	3	 49,87

Okrajšave: Oznaka KP = oznake kolektivnih pogodb, zapisane v prvi koloni, so povzete iz UL 
RS, št. 87/04, str. 10656; TR = tarifni razred; P = v Uradnem listu objavljeni popravek; odp. = 
odpoved KP; če ni objavljene številke UL RS, odpoved ni bila uradno objavljena; R = razlaga 
komisije za razlago kolektivne pogodbe; R označena s krepkim tiskom, se nanaša na (ne)uporab-
nost določb kolektivne pogodbe zaradi uveljavitve Zakona o delovnih razmerjih; RV = razširjena 
veljavnost

TR

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - april 2015

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR    65 % PP** 3,5 PP***
 	 Prehodni davčni	 	 1.001,16 5.390,88
1.540,25 EUR** podračun Referenca

Prisp.	zavarovanca	za	PIZ	 15,50%	 	 155,18	 835,59

Prisp.	delodajalca	za	PIZ	 8,85%	 	 88,60	 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 243,78 1.312,68

Prisp.	zavarovanca	za	ZZ	 6,36%	 	 63,67	 342,86

Prisp.	delodajalca	za	ZZ	 6,56%	 	 65,68	 353,64

Prisp.	za	poškodbe	pri	delu	 0,53%	 	 5,31	 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 134,66 725,07

Prisp.	zavarovanca	za	starš.	var.	 0,10%	 	 1,00	 5,39

Prisp.	delodajalca	za	starš.	var.	 0,10%	 	 1,00	 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,00 10,78

Prisp.	zavarovanca	za	zaposl.	 0,14%	 	 1,40	 7,55

Prisp.	delodajalca	za	zaposl.	 0,06%	 	 0,60	 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,00 10,78

Skupaj	drugi	prisp.	 	 	 4,00	 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ   382,44 2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 
(PP): 1.540,25 EUR

**Minimalna osnova za prispevke za družbenike 
v letu 2015 znaša 65 % zadnje znane povprečne 
letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 65 
% od PP2014 1.540,25 =1.001,16 eur

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec 
lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 
3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena 
ZPIZ-2): 1.540,25 x 3,5=5.390,88 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2015; v 
enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu 
OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki.  
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Plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja

Stopnje dohodnine

Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava

2. Osebne olajšave

4. Posebna olajšava za vzdrževane otroke:

za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana:

3. Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se 
izobražuje in ima status dijaka ali študenta, znaša 
2.477,03 evra.

5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje do 2.819,00 evra letno.

LESTVIcA ZA ODmErO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2015
na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015  (Uradni list RS, št. 94/14).

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga 
izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2015 uporabijo stopnje 
dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka 
v letu 2015:

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz 
delovnega razmerja se upošteva:    
 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine 
upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za  
275,22 eura.

Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem 
času. Zajema osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, del plače za 
poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso zajeta povračila 
stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in 
drugi osebni prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, 
ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne 
plače.

Če znaša neto letna Znaša dohodnina v evrih
davčna osnova v evrih 

nad do

	 8.021,34	 	 					16	%

8.021,34	 18.960,28	 1.283,41	 		+	27	%		nad	8.021,34

18.960,28	 70.907,20	 4.236,92	 		+	41	%		nad	18.960,28

70.907,20	 	 25.535,16	 		+	50	%		nad	70.907,20

Namen	 Letna	olajšava	 Mesečna	olajšava
	 	v	evrih	 v	evrih

invalidu s 100% telesno okvaro 17.658,84 1.471,57

Obdobje	 Znesek	 Uradni	list	RS	št.

od 1.januarja 2015 790,73 EUR 6/2015 

od 1. januarja 2014 789,15 EUR 7/2014

od 1. januarja 2013 783,66 EUR 8/2013

od 1. januarja 2012                  763,06 EUR 5/2012

od 1. januarja 2011 do 748,10 EUR  3/2011 
31. decembra 2011

	 Letna	olajšava	 Mesečna	olajšava
	 	v	evrih	 v	evrih

za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje  8.830,00 735,83
posebno nego in varstvo 

za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77

za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21

za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65

za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 
evra (mesečno za 147,44 evra) glede na višino olajšave za predhodnega 
vzdrževanega otroka.

	 Letna	olajšava	v	evrih	 Mesečna	olajšava	v	evrih		

	 2.436,92	 203,08

Če znaša neto mesečna Znaša dohodnina v evrih
davčna osnova v evrih 

nad do

	 668,44	 	 					16	%

668,44	 1.580,02	 106,95	 		+	27	%		nad	668,44

1.580,02	 5.908,93	 353,08	 		+	41	%		nad	1.580,02

5.908,93	 	 2.127,93	 		+	50	%		nad	5.908,93

Če znaša skupni dohodek Znaša splošna olajšava v evrih 
v evrih 

nad do

	 10.866,37	 6.519,82

10.866,37	 12.570,89	 4.418,64

12.570,89	 	 3.302,70

Če znaša mesečni bruto dohodek Znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih    

nad do

	 905,53	 543,32

905,53	 1.047,57	 368,22

1.047,57	 	 275,22

Minimalna�plača
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Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - za april 2015

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje
Glede na določila 428. člena ZPIZ-2 se do 
določitve novega zneska pavšalnega prispevka 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta 
prispevek plačuje v znesku, ki je določen v II. 
oziroma VII. točki Sklepa o določitvi prispev-
kov za posebne primere zavarovanja. Skladno s 
tem Sklepom znaša mesečni znesek pavšalnega 
prispevka za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje od�1.aprila�2014�dalje�je�31,85�EUR.�
Od�1.�aprila�2015�pa�znaša�nov�znesek�
pavšalnega�prispevka�za�PIZ�32,20�EUR.
Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska 
prispevka za mesec, v katerem opravljajo 
dejavnost 15 dni ali manj. Prispevek plačujejo 
mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec.  

Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski 
poklic, so zavarovane za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena 
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (ZZVZZ). Od�februarja�
dalje�pa�osebe,�ki�opravljajo�dejavnost�
kot�postranski�poklic�plačajo�meseč-
ni�prispevek�v�znesku�32,36�EUR�do�
decembra�2014.�Za�obračunsko�obdobje�
od�januarja�2015�dalje�plačujejo�osebe,�
ki�opravljajo�dejavnost�kot�postranski�
poklic�(zavarovanci�iz�10.�točke�17.�člena�
ZZVZZ),�prispevek�v�znesku�32,72�EUR.��
Prispevek�plačujejo�zavezanci�mesečno�
do�15.�v�mesecu�za�pretekli�mesec�–�ne�
glede�na�dejansko�število�dni�opravlja-
nja�dejavnosti�v�mesecu.

Zavarovalna podlaga 103 - Ureditev 
zavarovanj družbenikov družb in usta-
noviteljev zavodov, ki niso poslovodne 
sebe
Zavarovalne podlage 103 ni več. Predhodno 
obdobje se je izteklo z mesecem septembrom.  

Zavarovalna podlaga 104
Zavarovalna podlaga 104 po novem ne obstaja 
več. Zavarovati se je možno na podlagi 05 oziro-
ma na drugi ustrezni zavarovalni podlagi glede 
na status zavarovanca.

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR    54 % PP** 3,5 PP***
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja  Prehodni davčni  831,74 5.390,88
od 60 % od 1.540,25 EUR*	 podračun Referenca 924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%  128,92 835,59

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%  73,61 477,09

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 202,53 1.312,68

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%  58,78 342,86

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%  60,62 353,64

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%  4,90 28,57

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 124,30 725,07

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%  0,83 5,39

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%  0,83 5,39

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,66 10,78

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%  1,16 7,55

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%  0,50 3,23

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,66 10,78

Skupaj drugi prisp.   3,32 21,56

PRISPEVKI SKUPAJ   330,15 2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 
(PP): 1.540,25 EUR 

** Minimalna osnova za prispevke samozaposle-
nih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povpreč-
ne letne plače; v marcu 2015 se znesek izračuna: 
54% od PP2014 1.540,25= 831,74 EUR

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec 
lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 
3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena 
ZPIZ-2): 1.540,25 x 3,5= 5.390,88 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15.05.2015; v 
enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu 
OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Opomba: Za delavce v delovnem razmerju 
(14. člen ZPIZ-2), je najnižja osnova za plačilo 
prispevkov 52 % PP2014 1.540,25=800,93 EUR. 
V nasprotnem primeru je potrebno plačati razliko 
do minimalne osnove.  

mozaikpodjetnih.si
vse informacije o popustih in ugodnostihKartica Mozaik podjetnih 

         po novem tudi plačilna
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DrUgI OSEbNI PrEJEmKI IN POVrAČILA STrOŠKOV – mAJ 2015  

Vrsta prejemka Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
 (KPOP) (Uradni list RS, št. 73/2008, 55/2010, iz delovnega razmerja (Uredba)
 100/2011, 99/2012, 92/2013 in 16/2014)  (Uradni list RS, št. 140/2006 in št. 76/2008)

1. Prehrana med delom 

1.1. če delojemalec dela  4,90 EUR na dan 6,12 EUR na dan
vsaj 4 ure na dan 

1.2.  če delavec dela 11 ur ali več na dan, mu  če je delojemalec na delu deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila
 pripada pravica do sorazmerno višjega  stroškov za prehrano med delom (6,12 EUR) prišteje še 0,76 EUR za vsako
 povračila za prehrano med delom dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu

2. Prevoz na delo in z dela   

2.1. organiziran javni prevoz delavec je upravičen do povračila stroškov do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto opravljanja dela vsaj en
 prevoza na delo in z dela najmanj v višini  kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča
 70 % cene najcenejšega javnega prevoza 

2.2. če javni prevoz ni  najmanj v višini 0,18 EUR za vsak polni v višini 0,18 EUR za vsak dopolnjen kilometer
organiziran oziroma ga  kilometer razdalje med bivališčem do mesta
delojemalec iz utemeljenih  opravljanja dela
razlogov ne more uporabljati   

3. Dnevnica za službena potovanja v RS                                                                              

3.1. nad 6 do 8 ur 6,20 EUR 7,45 EUR
     nad 8 do 12 ur 8,50 EUR 10,68 EUR
     nad 12 ur 17,00 EUR 21,39 EUR

3.2.  če stroški prenočevanja  se  znesek dnevnice zmanjša za 15 %  se  znesek dnevnice zmanjša za 15 %
vključujejo plačilo zajtrka, 
in potovanje traja nad 8 
do 12 ur  

3.3. če stroški prenočevanja  se  znesek dnevnice zmanjša za 10 %  se  znesek dnevnice zmanjša za 10 %
vključujejo plačilo zajtrka, 
in potovanje traja nad 12 
do 24 ur  

4.  Dnevnice za službena potovanja v tujini so določene v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujini - Uredba za tujino  
(Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami)  

4.1. nad 6 do 8 ur  črtana (Ur. list 51/2012) črtana (Ur. list 51/2012)

4.2. nad 10 do 14 ur 75 % zneska po Uredbi za tujino 75 % zneska po Uredbi za tujino

4.3. nad 14 do 24 ur cel znesek po Uredbi za tujino cel znesek po Uredbi za tujino

4.3.1. Nemčija, Avstrija,  44 EUR 44 EUR
Italija, Francija 

4.3.2. Hrvaška, BiH, Srbija, 
Črna gora, Madžarska, 
Makedonija, Slovaška, Češka, 
Poljska, Bolgarija, Romunija 32 EUR 32 EUR

4.4. če stroški prenočevanja  75 % zneska po Uredbi za tujino, 75 % zneska po Uredbi za tujino, 
vključujejo tudi plačilo zajtrka,   zmanjšano za 15 % zmanjšano za 15 %
in potovanje traja nad 10 do 14 ur  

4.5. če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, 90 % zneska po Uredbi za tujino 90 % zneska po Uredbi za tujino
in potovanje traja nad 
14 do 24 ur 

5. Prevoz na službenem potovanju v Sloveniji  

5.1. povračilo stroškov prevoza  do višine dejanskih stroškov za prevoz do višine dejanskih stroškov za prevoz
z javnimi prevoznimi sredstvi  z javnimi prevoznimi sredstvi  z javnimi prevoznimi sredstvi 

5.2. v primeru, da delojemalec
uporablja lastno prevozno  0,37 EUR za vsak prevožen kilometer 0,37 EUR za vsak prevožen kilometer
sredstvo 

6. Prevoz na službenem potovanju v tujini  

7. Prenočevanje na službenem potovanju  

prenočevanje na službenem  v višini predloženega računa za prenočevanje, do višine dejanskih stroškov za prenočevanje,
potovanju ki ga odobri delodajalec če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi
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Vrsta prejemka Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
 (KPOP) iz delovnega razmerja (Uredba)
	 (Uradni	list	RS,	št.	73/2008,	55/2010	in	100/2011)	 	(Uradni	list	RS,	št.	140/2006	in	št.	76/2008)

	8. Terenski dodatek   

terenski	dodatek	 4,00	EUR	na	dan	 4,49	EUR	na	dan

9. Nadomestilo za ločeno življenje   

nadomestilo	za	ločeno	življenje	 	 	334	EUR	na	mesec

10. Regres za letni dopust   

regres	za	letni	dopust	 798,64	EUR	 najvišji	znesek	regresa	za	letni	dopust,	od	katerega	še	ni
	 		 potrebno	obračunati	prispevkov	je	70%	povprečne	plače	
	 	 v	RS	za	predpretekli	mesec

11. Jubilejne nagrade  

jubilejne	nagrade	 30	%,	50	%	ali	70	%	povprečne	plače				
	 zaposlenih	v	RS	za	pretekle	tri	mesece
	 delovna	doba	pri	zadnjem	delodajalcu

za	10	let	delovne	dobe	 462,02	EUR	 460	EUR

za	20	let	delovne	dobe	 770,04	EUR	 689	EUR

za	30	let	delovne	dobe	 1.078,06	EUR	 919	EUR

za	40	let	delovne	dobe	 	 919	EUR

12. Odpravnina ob upokojitvi  

odpravnina	ob	upokojitvi	 v	višini	dveh	povprečnih	mesečnih	plač	delavca
	 v	zadnjih	treh	mesecih	ali	v	višini	dveh
	 povprečnih	plač	v	RS	za	pretekle	tri	mesece,	
	 	če	je	to	zanj	ugodneje	

	 3.080,16	EUR	 4.063	EUR	

13. Solidarnostna pomoč   

v	primeru	smrti	delavca	 1.540,08	EUR	 3.443	EUR

v	primeru	smrti	ožjega		 770,04	EUR	 	3.443	EUR
družinskega	člana	delavca	

v	primeru	težje	invalidnosti	ali	daljše		 1.540,08	EUR	 1.252	EUR
bolezni	delavca	ter	elementarne	
nesreče,	ki	prizadene	delavca	

14. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo  

1.	letnik	-	dijak		 90,00	EUR	 172,00	EUR

2.	letnik	-	dijak	 120,00	EUR	 172,00	EUR

3.	letnik	-	dijak	 150,00	EUR	 172,00	EUR

4.	letnik		-	dijak	 150,00	EUR	 172,00	EUR

študent	 170,00	EUR	 172,00	EUR

Osnove za izračun prejemkov

Plače v RS (vir: SURS) Bruto plača  Povprečna plača (bruto) zadnjih treh mesecev  

januar 2015 1.538,01 EUR 1.579,24 EUR

cENE bENcINA IN KILOmETrINA ZA SLUŽbENA POTOVANJA V TUJINO 
(za marec in april 2015) 

Datum	 17.3.15	 31.3.15	 14.4.15	 29.4.15

Bencin 95 oktanov v EUR/l  (www.petrol.si) 1,323 1,316 1,311 1,362

Kilometrina - 18 % od cene bencina v EUR, od 7. 7. 2012 – Uradni list, št. 51/2012 0,2381 0,2369 0,2360 0,2452
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Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo 
delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do po-
vračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR 
(Uradni list RS, št. 42/2002 s spremembami), ki v 130. členu določa, da 
mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med 
delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec 
pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina 
povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno 
veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.

Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o doho-
dnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7), ki v prvem odstavku 
44. člena med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja (v nadaljevanju davčna osnova), 
uvršča povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih 
določi vlada.

Če delodajalec izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki presega zne-
sek, ki ga za navedena povračila določa Uredba o davčni obravnavi povra-
čil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni 
list RS, št. 140/06 s spremembami), se znesek posameznega povračila v 
delu, ki presega znesek, določen v Uredbi, všteva v davčno osnovo. 

(http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodni-
na_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_
delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/
povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohod-
kov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/)

Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost: V skladu 
z zakonom o prispevkih za socialno varnost se prispevki za socialno 
varnost obračunavajo in plačujejo pri jubilejnih nagradah, odpravninah in 
solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki 
presega z uredbo vlade določen znesek teh prejemkov, ki se ne vštevajo v 
davčno osnovo. 

Zap.�1�-�KPOP: Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri 
vsakem delodajalcu sorazmerni del povračila za prehrano med delom, ki 
dnevno ne sme biti nižje od 4,90 EUR. 

Zap.�1�-�Uredba:�Povračilo stroškov prehrane med delom za vsak dan, 
ko je delojemalec na delu vsaj 4 ure, se ne všteva v davčno osnovo v višini 
6,12 EUR. Če je delojemalec na delu več kot 10 ur, se v davčno osnovo 
dodatno ne všteva 0,76 EUR za vsako nadaljnjo dopolnjeno uro po 8. 
urah prisotnosti.

Zap.�2�-�KPOP:�Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz 
utemeljenih razlogov ne more uporabljati, je upravičen do povračila 
stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,18 EUR, oziroma 
v vsakokratni višini po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in drugih prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za vsak polni 
kilometer razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do 
sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec je upravi-
čen do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti 
na delu, od kraja bivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža 
delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec ni upravičen do 
povračila stroškov prevoza, če delodajalec organizira brezplačni prevoz na 
delo in z dela.

Zap.�2�-�Uredba: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ne 
všteva v davčno osnovo do višine stroškov javnega prevoza, od mesta 
opravljanja dela do običajnega prebivališča delojemalca, ki je najbliž-
je mestu opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela oddaljeno od 
delojemalčevega običajnega prebivališča vsaj 1 kilometer. Če delojemalec 

nima možnosti uporabe javnega prevoza, se v davčno osnovo ne všteva 
povračilo stroškov prevoza v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer. Če 
ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila v privatne namene 
in mu delodajalec za tako uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo 
stroškov prevoza na delo všteva v davčno osnovo. 

Zap.�4:�Delavec je upravičen do dnevnice pod pogoji in v višini, ki ga do-
loča Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino - Uredba 
za tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 
66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12). V uredbi za tujino so določene 
dnevnice še za ostale države in območja. Če je na službenem potovanju v 
tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se upravičencu za pokritje more-
bitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice te uredbe. Za 
odsotnost nad 14 do 24 ur delojemalcu pripadajo trije obroki prehrane, 
za odsotnost nad 10 do 14 ur dva obroka. Za vse tiste, ki uporabljajo 
uredbo za tujino posredno velja davčna uredba. Ta za obračun dnevnic 
predpisuje tri vrste dnevnic: za službeno potovanje od 6-8 ur,  za služ-
beno potovanje nad 8-14 ur in za službeno potovanje nad 14 do 24 ur. 
  
Zap.�5�-�Uredba: Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju 
se ne všteva v davčno osnovo do višine dejanskih stroškov za prevoz z 
javnimi prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. Povračilo 
stroškov prevoza se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s 
potnim nalogom, dokazili in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna 
odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. Če delojemalec upora-
blja službeno vozilo, se za povračilo stroškov prevoza šteje tudi povračilo 
stroškov za takse, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za gorivo. 
Če delojemalec uporablja službeno vozilo tudi v privatne namene, podjetje 
pa mu ne zagotavlja goriva za opravljene poti v privatne namene, je treba 
dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Razmejitev stroškov goriva 
med stroški za službene in stroški za privatne vožnje mora biti pregledna in 
dokumentirana z verodostojnimi dokazili. 

Zap.�6:�Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, 15. 
člen: »Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za 
službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški 
v višini 18 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 
oktanov za prevoženi kilometer.«

Zap.�8�-�KPOP�(terenski�dodatek): Delavci so upravičeni do teren-
skega dodatka, če delajo na terenu zunaj sedeža delodajalca ali poslovne 
enote in zunaj kraja stalnega ali začasnega bivališča delavca ter če sta na 
terenu organizirana prehrana in prenočišče. Šteje se, da je delavec, če dela 
in biva na terenu od 12 ur do 24 ur, upravičen do treh obrokov prehrane. 
V primeru, ko delodajalec delavcu ne zagotovi treh obrokov prehrane, mu 
pripada povračilo stroškov za delo na terenu v višini znižane dnevnice, in 
sicer : če je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60 % dnevnice, če sta 
zagotovljena dva obroka prehrane, pa v višini 30 % dnevnice.
  
Zap.�11�-�KPOP:�Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let. 
Nekateri zneski jubilejnih nagrad presegajo zneske kot so navedeni v 
Uredbi. Kadar so zneski jubilejnih nagrad izplačani nad zneski kot so v 
Uredbi, se razliko obdavči. 
 
Zap.�12�-�KPOP:�Odpravnina ob upokojitvi se izplača v višini, določeni 
v 132. členu Zakona o delovnih razmerjih.   

Za�zasebnika
Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se na podlagi 57. člena Zakona o do-
hodnini (Zdoh-2)  priznajo kot odhodek stroški, ki se nanašajo izključno 
na zavezanca, do višine, določene z Uredbo o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer stroški v 
zvezi s službenimi potovanji, stroški prehrane med delom, stroški prevoza 
na delo in z dela, stroški dela na terenu.


