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▶   Opredelitev kroga ožjih družinskih članov pri 
kratkotrajnem delu 

▶   Pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja

▶   Novosti in poenostavitve eVročanja
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▶   Ustavno sodišče RS razveljavilo vročanje 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti

▶   Nova pogodba pri istem ali pri drugem 
delodajalcu

▶   Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah

▶   Prispevki za socialno varnost

▶   Povračilo stroškov
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Opredelitev kroga ožjih 
družinskih članov pri 
kratkotrajnem delu
O možnosti tako imenovanega kratkotrajnega dela, ki je 
opredeljen v leta 2014 sprejetem Zakonu o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno, sem v reviji zapisal že nekaj član-
kov, pa vendarle se mi zdi smiselno izpostaviti še dve pojasnili 
pristojnih ministrstev o dilemah, ki relativno pogosto člane 
spravijo v dvom, ali bodo tovrstno pomoč ožjih družinskih 
članov uporabili na zakonit način. Dejstvo namreč je, da se 
v manjših družinskih podjetjih pogosto pojavi potreba po 
občasni tovrstni pomoči, ki zaradi legalnosti vsekakor olajša 
poslovanje manjšemu podjetniku, zato si je OZS intenzivno 
prizadevala za ustrezno zakonsko umestitev. Na ta način se 
je zagotovo povečala fleksibilnost, po drugi strani pa se ni po 
nepotrebnem procesiralo takšnega dela kot prekršek.

1. Kratkotrajno delo pri »s. p.-ju popoldancu«, ki nima 
zaposlenih
Že konec leta 2014 sem zapisal, da bo zaradi nejasne zakono-
daje šele praksa pokazala, ali je dopustno kratkotrajno delo pri 
s. p.-ju popoldancu, ki nikogar ne zaposluje. Zaradi različnih 
interpretacij različnih institucij sem na začetku leta 2016 za-
prosil za pojasnilo FURS, ali lahko ožji družinski član pomaga 
preko kratkotrajnega dela pri osebi, ki ima s. p. kot postransko 
oziroma popoldansko dejavnost in pri tem ne zaposluje nobene 
osebe. Prav tako sem povprašal tudi, ali se lahko kratkotrajno 
delo opravlja pri s. p.-ju, ki je delno upokojen in le delno vklju-
čen v zavarovanje in nima nikogar zaposlenega.
FURS nam je zelo hitro podal nedvoumno pisno pojasnilo, da 
se ob izpolnjevanju preostalih pogojev kratkotrajno delo ožjih 
družinskih članov opravlja lahko tako pri osebi, ki opravlja 
dejavnost kot postranski poklic (»popoldanski s. p.«), kot 
tudi pri delno upokojenih s. p.-jih, četudi niti eden niti drugi 
nimata nikogar zaposlenega. Seveda pa morajo biti izpolnjeni 
siceršnji pogoji iz 17. člena zakona za dopustnost takšnega 

Dušan Bavec,  
specialist za delovno pravo  

in pravo socialne varnosti

dela (pri delodajalcu, ki ima največ 10 zaposlenih, mesečna 
omejitev največ 40 ur, plačevanje pavšalnega prispevka za 
primer poškodbe pri delu …).

2. Krog ožjih družinskih članov, ki pridejo v poštev za 
kratkotrajno delo
Novi zakon je sicer še dodatno razširil krog ožjih družinskih 
članov, ki pridejo v poštev za takšno obliko dela, toda še 
posebej za laika (pa tudi za nekatere strokovnjake) je težko 
na uporaben način razumeti eno od teh skupin sorodnikov. 
Kratkotrajno delo lahko torej opravlja tudi:
– oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali 
samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena.
Krog oseb, ki so med seboj v sorodstvu in svaštvu, je razviden 
iz pojasnila Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter 
enake možnosti RS z dne z dne 20. 7. 2015, ki ga v avtentični 
obliki navajamo v nadaljevanju. 
Direktorat za družino ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti pojasnjuje: 
»Sorodstvo je razmerje med predniki in potomci ter razmerje 
potomcev me seboj. Pri sorodstvu gre za krvno povezanost. Enako 
pravno relevantno razmerje pa nastane tudi z aktom posvojitve, 
ki ustvarja med posvojencem in njegovimi sorodniki ter posvojite-
ljem in njegovimi sorodniki enaka razmerja ko med sorodniki. 
Sorodstvo se označuje s črtami (linijami, vrstami) in stopnjami 
(koleni). Sorodstvo v ravni črti je sorodstvo med predniki in potom-
ci; sorodstvo v stranski črti pa je sorodstvo med potomci, ki izvirajo 
iz skupnega prednika. Stopnja sorodstva se določa po številu rojstev 
med prednikom in potomcem, pri čemer se ne šteje sorodnika od 
katerega začnemo šteti ali pa se ne šteje skupnega prednika. 
Svaštvo je razmerje enega zakonca do sorodnikov drugega 
zakonca, torej nastane na podlagi zakonske zveze. Zunajzakon-
ska skupnost ne ustvarja svaštva med partnerjem in sorodniki 
drugega partnerja. Tudi pri svaštvu se, enako kot pri sorodnikih, 
loči svaštvo v ravni in stranski črti ter v stopnjah oziroma kolenu, 
in sicer je sorodnik z določeno osebo v isti črti in kolenu, kot je 
drugi zakonec z njo v sorodstvu. Med sorodniki enega zakonca in 
sorodniki drugega zakonca ni svaštva. 
Glede na navedeno so: 
- sorodniki v ravni črti: starši – otrok (1. koleno), stari starši – 
vnuk (2. koleno), prastari starši – pravnuk (3. koleno), prapra-
stari starši – prapravnuk (4. koleno);
- sorodniki v stranski črti: bratje, sestre (2. koleno), teta/stric 
– nečak/nečakinja (3. koleno);
- svaštvo v ravni črti: tast/tašča – zet/snaha, očim/mačeha – 
pastorek/ pastorka (1. koleno);
- svaštvo v stranski črti: svak, svakinja (2. koleno).«
Brat ali sestra podjetnika torej ne prideta v poštev za kratko-
trajno delo, prav tako ne vnuki in stari starši!
Zgoraj opisano kratkotrajno delo se občasno zamenjuje s 
sorodstveno pomočjo, kar pa nikakor ni dopustno. Resda 
posameznik na tej podlagi lahko pomaga širšemu krogu soro-
dnikov (v sorodstvu v ravni črti, ne glede na koleno, oziroma 
v stranski črti do tretjega kolena ter v svaštvu do drugega 
kolena), na primer tudi bratu, sestri, nečaku, stricu, teti, tastu, 
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vedeti, da pride sorodstvena pomoč v poštev le med fizičnimi 
osebami, nikakor pa ne kot pomoč gospodarskemu subjektu, 
ne glede na velikost le-tega. Takšne sorodstvene pomoči torej 
ne more biti deležna niti mala družba niti mali s. p., četudi 
ima manj kot 10 zaposlenih.

Pavšalni prispevki za posebne 
primere zavarovanja
Na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/2012 s spre-
membami) – so od 1. aprila 2017 dalje določeni novi zneski 
pavšalnih prispevkov za zavarovance iz 20. člena ZPIZ-2. Sklep 
o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/2017.
Sklep določa pavšalne prispevke, ki jih plačujejo pravne in 
fizične osebe za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 
20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
– ZPIZ-2. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za osebe, ki so zavarovane za invalidnost in smrt, ki so posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se obračunavajo in pla-
čujejo v pavšalnih prispevkih za osebe, ki opravljajo praktično 
delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, usposabljanje 
itd. Prispevek se plačuje v mesečnem pavšalnem znesku in 
znaša po novem 6,62 evra.
Za zavarovance, kot so dijaki, študenti na obvezni in prosto-
voljni delovni praksi, se prispevek plačuje v letnem pavšalnem 
znesku 9,89 evra. Ta prispevek plačujejo šole za dijake in štu-
dente pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela 
ali delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, ki zahtevajo 
oziroma organizirajo opravljanje takšnega dela in ekskurzij.
Prispevek iz 4. člena sklepa v višini 9,89 evra za vsako šolsko 
leto plačujejo zavezanci najpozneje do 20. dne v mesecu, ki 
sledi mesecu zaključka praktičnega pouka, strokovnih ekskur-
zij, proizvodnega dela oziroma delovne prakse. Kadar osebe 
prejmejo plačilo za praktično delo ali delovno prakso, je treba 
pavšalni prispevek obračunati in plačati najpozneje v petih 

Zdenka Bedekovič,  
specialistka za poslovanje v tujini, 

plače in knjigovodstvo

dneh od izplačila plačila. Prav tako plačujejo pavšalne prispevke 
drugi zavezanci najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli 
mesec, medtem ko se za osebe v času opravljanja organiziranih 
aktivnosti plačuje pavšalni prispevek za koledarsko leto ob prvi 
udeležbi akcije v koledarskem letu najpozneje do 20. dne v 
mesecu za pretekli mesec.
Zneski pavšalnih prispevkov se usklajujejo letno z gibanjem 
povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Vse zneske novih pavšal-
nih prispevkov, ki veljajo od 1. 4. 2017 dalje, je Finančna uprava 
RS objavila na svoji spletni strani: http://www.fu.gov.si/file-
admin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispev-
ki_za_socialno_varnost/Opis/Pavsalni_prispevki_2017.pdf.

Novosti in poenostavitve 
eVročanja
Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) 
je na podlagi izkušenj z eVročanjem opravila določene poeno-
stavitve, in sicer:
• eVročilnico lahko podpiše kateri koli pooblaščenec in ne 
zgolj tisti, ki je bil kot zadnji sporočen FURS-u,
• FURS več ne razlikuje, ali je digitalno potrdilo izdano na 
fizično osebo ali na nosilca dejavnosti (ker gre v obeh prime-
rih za istega zavezanca z isto davčno številko, lahko zavezanec 
podpiše eVročilnico dokumentu, ki je odložen v profil fizične 
osebe in dokumentu, ki je odložen v profil fizične osebe z 
dejavnostjo. Isti princip velja za pooblaščence za vročanje).
V sistem eVročanja je FURS hkrati dodal (označil z »DA«) 
nove dokumente, in sicer:
a) potrdilo o oddanih obračunih (REK in DDV-O);
b) odločba, s katero se izdaja potrdila o oddanih obračunih 
zavrne;
c) obvestilo o stanju dolga v knjigovodski evidenci;
d) potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske eviden-
ce;
e) odločba, s katero se izdaja potrdila o poravnanih obvezno-
stih iz knjigovodske evidence zavrne.

Tadeja Bučar,  
davčna svetovalka - 

specialistka
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Celoten seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumen-
tov, ki jih FURS vroča elektronsko, je objavljen na spletni 
strani FURS (glej povezavo spodaj).
Navedeno pomeni, da se dokumenti, ki so sicer na se-
znamu dokumentov FURS-a (povezava spodaj), ampak 
niso označeni z besedo »DA«, še vedno vročajo v papirni 
obliki.
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_
dajatve/Poslovanje_z_nami/e_Vrocanje/Opis/Seznam_do-
kumentov_ki_jih_vroca_davcni_organ.pdf

Jasmina  
Malnar Molek,  

davčna svetovalka - 
specialistka

Prioritete inšpektorjev v letu 
2017
Skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru mora minister, 
pristojen za upravo, do 1. marca tekočega leta seznaniti Vlado 
RS s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo 
iz sprejetih letnih programov dela inšpektoratov oziroma 
inšpekcij. Iz dokumenta, ki je bil predložen Vladi RS, smo 
povzeli le tista področja, ki so v največji meri relevantna za 
naše cenjene člane.
Inšpektorat RS za delo bo v letu 2017 posebno pozornost 
namenjal tistim področjem, ki se skozi prijave, opravljene 
nadzore in ugotovljene kršitve kažejo kot najbolj tvegana 
področja za večje kršitve pravic delavcev in uporabnikov 
storitev. Na podlagi ocene tveganja načrtuje usmerjene akcije 
nadzora nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje ter pred-
pisov s področja varnosti in zdravja pri delu:
– na začasnih in premičnih gradbiščih,
– pri delodajalcih v dejavnosti čiščenja (SKD N 81.2),
– v dejavnosti prometa,
– v dejavnosti trgovine,
– v dejavnosti obratovanja fitnes objektov (SKD R 93.130).
Preverjali bodo spoštovanje določb glede pravic napotenih 
delavcev, spoštovanje določb glede delovnega časa, zagota-
vljanja počitkov in odmorov delavcev, prekarne oblike dela, 
izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, zago-

tavljanje dostojnega delovnega okolja ter izvajali nadzor nad 
izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih 
kvalifikacij.
Finančni inšpekcijski nadzori, ki jih izvaja FURS, bodo v 
letu 2017 ciljno usmerjeni na tvegana področja, pri čemer 
bodo aktivnosti nadzora usmerjene v odkrivanje in zmanj-
ševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje 
prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. V letu 2017 
načrtujejo čez 7.000 pregledov s področja obdavčitve davka 
od dohodkov pravnih oseb, davka od dohodkov iz dejavnosti, 
prispevkov za socialno varnost, davka na dodano vrednost, 
sive ekonomije, davčnih blagajn in trošarin. Največ nadzorov 
bo usmerjeno pregledom davčnih obračunov s področja 
davka na dodano vrednost (DDV). Sledi nadzor na področju 
davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodni-
ne in davka od dohodkov pravnih oseb. Na področju carin, 
trošarin in okoljskih dajatev ter skupne kmetijske politike se 
načrtuje nekaj več kot 250 inšpekcijskih nadzorov, preko ka-
terih se bo preverjalo uvrščanje blaga v kombinirano nomen-
klaturo, deklariranje porekla blaga, proti dampinške dajatve, 
plačevanje trošarine od alkohola, alkoholnih pijač, energentov 
in električne energije, upravičenost do vračila trošarin in 

•  Želite svoje podjetje prenesti 
na naslednike?  

	 	Svetovalni	center	OZS	vam	v	sodelovanju	z	
zunanjimi	izvajalci	ponuja	pravno	in	davčno	
svetovanje	ter	sestavo	vseh	potrebnih	listin	pri	
prenosu	podjetniškega	premoženja	ali	podjetja	
samega,	v	družinskih	okvirih	ali	med	poslovnimi	
partnerji	(preoblikovanja,	prodaje,	delitve,	prenosi	
vseh	vrst,	itd.).		

•  Izdelamo vam akt o 
sistemizaciji delovnih mest, 

	 	ki	je	obvezen	interni	akt	za	vse	delodajalce,	ki	
zaposlujejo	11	ali	več	delavcev.

•  Pripravimo vam odpoved 
pogodbe o zaposlitvi

•  Kot	pomoč	pri	vašem	delu	smo	vam	pripravili	
veliko	vzorcev	pogodb	in	drugih	pisanj,	ki	jih	
najdete	na	www.svetovanje.si.

Člani OZS imajo članski popust, uvodni sestanek pa je 
za člane OZS brezplačen.

Za	podrobnejše	informacije	nam	pišite	na	
svetovanje@ozs.si	ali	pokličite	na	01	5830	553.

Ponudba Svetovalnega centra OZS
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Mag. Nina 
Scortegagna   

Kavčnik,
vodja SPKSZ 

 

Ustavno sodišče RS 
razveljavilo vročanje odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi po pošti
Ustavno sodišče RS je 20. marca 2017 izdalo odločbo U-I-
200/15, Up-936/15, s katero je razveljavilo četrti odstavek 
88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 
21/13 in 78/13 – popr. in 52/16). Sklenilo je še, da se do 
drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega 
postopka o osebnem vročanju.
Člen 88 ZDR-1 določa pravila vročitve odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi. Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
se vroča praviloma osebno v prostorih delodajalca, s priporo-
čeno pošiljko s povratnico ali z objavo na oglasnem mestu pri 
delodajalcu, ki je dostopno delavcu. V skladu z izpodbijanim 

obračun okoljskih dajatev. FURS načrtuje tudi 56 pregledov s 
področja transfernih cen. Prav tako bodo preverjali področje 
iger na srečo – preglednost poslovanja koncesionarjev, odgo-
vorno prirejanje, nadzor tveganj s področja pranja denarja, 
goljufij ipd. Skupaj z drugimi inšpekcijami načrtujejo nadzore 
na področjih:
– kmetijske dejavnosti s poudarkom preprečevanja dela na 
črno in evidentiranja prihodkov,
– dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zapo-
slovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva, gradbeni-
štva in drugih rizičnih dejavnosti),
– identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno 
dejavnost in bi morala poslovati v drugi pravnoorganizacijski 
obliki,
– dela in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejav-
nostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje,
– prispevkov za socialno varnost z vidika pravilne davčne 
obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb,
– nadzor nagradnih iger, ki se izvajajo v igralnicah in igralnih 
salonih.
FURS ocenjuje, da bo 10 % pregledov opravljeno na podlagi 
prejetih prijav. V letu 2016 so prejeli 12.775 prijav, na podlagi 
katerih so izvedli 1129 inšpekcijskih nadzorov.
Sistemski inšpekcijski nadzori Urada za preprečevanje 
pranja denarja bodo usmerjeni v spoštovanje določb, ki se 
nanašajo na:
– izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja tero-
rizma s poudarkom na segmentiranju strank,
– izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke) s 
poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov,
– skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zago-
tovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog po 
ZPPDFT-1.
Urad bo izvedel samostojne inšpekcijske nadzore (načr-
tovanih je 30) pri tistih zavezancih, ki nimajo primarnega 
nadzornika, in sicer:
– pri pošti, če opravlja storitve prenosa denarja prek poštne 
nakaznice,
– pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z 
dejavnostjo izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev 
(na primer menic in potovalnih čekov), izdajanja garancij in 
drugih jamstev, upravljanja naložb za tretje osebe, oddajanja 
sefov, računovodskih storitev, storitev davčnega svetovanja, 
podjetniških ali fiduciarnih storitev, trgovanja z umetninami, 
organiziranja ali izvajanja dražb.
Tržni inšpektorat RS bo v letu 2017 opravljal nadzore s 
področja avtorskih pravic pri računalniških programih, čez-
mejnega opravljanja obrtnih dejavnosti, davčnega potrjevanja 
računov, nastanitev (Airbnb), izdajanja navodil za uporabo in 
garancijskih listov v slovenskem jeziku, izpolnjevanja pogojev 
za opravljanje pogrebne dejavnosti, nepoštene poslovne prakse, 
označevanje cen, prodaje alkoholnih pijač, sejemske prodaje 
potrošnikom in podjetjem, spletne prodaje proizvodov, nadzor 
strojev, prodaje na daljavo, prodaje na stojnicah itd. Skupaj z 
drugimi inšpekcijami bodo izvajali nadzor na področju cenov-

nih ugodnosti, gostinske dejavnosti, izdajanja računov, nasta-
nitev (Airbnb) in nad spletno prodajo. Glede na trend prejetih 
prijav ocenjujejo, da bodo v letošnjem letu prejeli okrog 6000 
prijav in na tej podlagi opravili tretjino vseh pregledov.
Inšpekcija za cestni promet bo v letu 2017 izvajala nadzor 
nad prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu s ciljem 
ugotavljanja in preprečevanja nezakonitega izvajanja prevozov 
(pregled izpolnjevanja pogojev glede licenc in dovolilnic, 
preprečevanje dela na črno) ter vzpostavitve enakega kon-
kurenčnega okolja za izvajalce prevozov v cestnem prometu 
(tehnična brezhibnost vozil, nadzor nad časi vožnje, odmori 
in počitki voznikov). 
V skupnih akcijah, ki jih bo Inšpekcija za cestni promet izva-
jala skupaj s FURS-om in Policijo, se načrtuje štiri nadzore na 
mesec v cestnem prometu, pri čemer se bo preverjalo zagota-
vljanje varnosti in enakosti konkurenčnih pogojev. Prav tako 
bodo skupni nadzori (1 do 2 nadzora mesečno) potekali pri 
taksistih. Področje nadzora bo vezano na preprečevanje dela 
na črno, zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in enakosti 
konkurenčnih pogojev.

Ponudba Svetovalnega centra OZS
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četrtim odstavkom 88. člena ZDR-1 se delavcu v primeru, 
če se mu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno 
pošiljko s povratnico, vroča na naslov prebivališča, določe-
nega v pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno 
pisno sporočil drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeža 
delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Šteje se, da 
je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma, če 
pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od 
dneva prvega poskusa vročitve.
Na podlagi izpodbijane ureditve se je odpoved pogodbe o za-
poslitvi, ki je naslovnik do izteka roka za prevzem ni prevzel, 
vrnila pošiljatelju (delodajalcu). Posledica tega je bila, da se 
naslovnik po preteku roka za prevzem pošiljke z odpovedjo 
ni mogel seznaniti in je zaradi tega zamudil prekluzivni rok za 
vložitev tožbe iz tretjega odstavka 200. člena.
Da je neustrezna celotna ureditev vročanja odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi, smo večkrat opozarjali tudi na Obrtno-podjetni-
ški zbornici Slovenije.
Na OZS ugotavljamo, da je Ustavno sodišče RS s to odločbo 
le potrdilo našemu opozarjanju, da je z ureditvijo vročanja 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi v ZDR-1 želel zakonodajalec 
za delodajalce sicer verjetno postopke poenostaviti in jih 
razbremeniti nepotrebnih administriranj, vendar se je žal po 
skoraj štirih letih prakse izkazalo, da je bil storjen celo korak 
nazaj, kar smo na OZS večkrat opozarjali.
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kot je bilo urejeno 
do te ustavne odločbe v ZDR-1, ni ustrezno, saj bi moral 
ZDR-1, če je že postavil svoja pravila, ta določiti veliko bolj 
določno.
Ključne pomanjkljivosti ureditve so (bile):
• sklicevanje na druge predpise,
• delodajalec nima ustreznega nadzora nad potekom postop-
ka vročanja odpovedi,
• če želi delodajalec v primeru fikcije vročitve izračunati dan 
prenehanja delovnega razmerja, mora na pošti oddati poizve-
dnico, kdaj je bil prvi dan poskusa vročitve odpovedi,
• zakonodajalec bi moral izrecno določiti, da je vročanje 
odpovedi, če se delodajalec ne odloči za nobeno izmed trenu-
tnih možnosti, možno tudi z registriranim vročevalcem,
• pisemske ovojnice bi morale biti prilagojene vročanju po 
ZDR-1,
• neskladnost med fikcijo vročitve (8 dni) in 15-dnevnim 
rokom za prevzem pošiljke,
• za prevzem pošiljke bi bilo potrebno določiti krajši rok (na 
primer 8 dni).
S tem, ko je bilo v ZDR-1 z razveljavljeno ureditvijo vročanja 
redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalcu 
onemogočeno, da odpoved delavcu vroči z registriranim 
vročevalcem, so delodajalcem nastajali le nepotrebni dodatni 
stroški, saj so nekateri delavci pri izmikanju in/oziroma zavla-
čevanju z vročitvijo bolj prožni, kot je lahko delodajalec.
Do drugačne ureditve vročanja odpovedi pogodb o zaposlitvi 
delavcem po pošti se uporablja ZPP. Kar pa je dobro za delo-
dajalce je, da bomo lahko odpovedi pogodb o zaposlitvi zopet 
vročali po pooblaščenih vročevalcih (detektivih)!

Nova pogodba pri istem ali 
pri drugem delodajalcu
Delodajalca zanima, kakšna je razlika med odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe pri istem 
delodajalcu in odpovedjo s ponudbo nove pogodbe o 
zaposlitvi pri drugem delodajalcu. Kakšne so njegove 
obveznosti do delavca?
Odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe je 
institut, ki ga delodajalci v praksi uporabljajo kot nadomesti-
lo instituta prerazporeditve delavca, ki ga je poznala nekoč 
veljavna zakonodaja.
Teh institutov zagotovo ne gre enačiti. Na podlagi 1. odstavka 
91. člena ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/2013) gre za situacijo, 
ko delodajalec hkrati z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po-
nudi v podpis oziroma sklenitev novo pogodbo o zaposli-
tvi. Kakšne obveznosti ima delodajalec do delavca, je odvisno 
od tega, ali bo delavec novo ustrezno pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas sprejel ali ne. Če bo delavec sprejel ponudbo 
delodajalca, mora skleniti novo pogodbo o zaposlitvi v roku 
15 dni od prejema pisne ponudbe. V tem primeru nima pravi-
ce do odpravnine, obdrži pa pravico do pravnega varstva pred 
pristojnim sodiščem.
Glede na to, da so pravice delavca, ki izhajajo iz naslova 
odpovedi pogodbe, vezane na sprejem, zakon ureja, kaj šteje 
za ustrezno zaposlitev. Kot ustrezna zaposlitev se smatra 
zaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, 
kot se je zahtevala za opravljanje dela, za katero je imel delavec 
sklenjeno prejšnjo pogodbo o zaposlitvi, in za delovni čas, kot 
je bil dogovorjen po prejšnji pogodbi o zaposlitvi (spremem-
ba delovnega časa iz polnega v krajšega se ne šteje za ustrezno 
ponudbo), ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure 
vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z orga-
niziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca. De-
lavec seveda lahko sprejme tudi neustrezno novo zaposlitev in 
ima v tem primeru pravico do sorazmernega dela odpravnine 
v višini, ki jo dogovorita z delodajalcem. V primeru, če deloda-
jalec delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, 
mora ob začetku teka odpovednega roka obvestiti zavod za 
zaposlovanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.

Staša Pirkmaier,
svetovalka – specialistka za 

delovno pravo
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Ne spreglejte izobraževanj  
v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije 
Postanite magnet za stranke
V prodaji ni tekme za medalje. Tisti, pri katerem stranka 
kupi, zmaga! Na začetku nihče ne ve, pri kom bo stranka 
kupila. Razvijte svoj »magnetizem« in »poberite« ta prave, 
ta boljše stranke zase. 
Na delavnici Postanite magnet za stranke z Brankom 
Žuncem, enim najbolj priznanih poslovnih trenerjev 
oziroma coachev in svetovalcev doma in v tujini, boste 
izvedeli, kaj počnejo v prodaji tisti, ki se otepajo strank, 
kako  prepoznati priložnost za prodajo, kako reči »ne« 
poslom, ki zmanjšujejo zaslužek in še mnogo drugega. 
Branko Žunec popestri predavanja s številnimi izjemnimi 
zgodbami, ki jih začini z dobro mero humorja, predvsem 
pa verjame v odličnost vsakega posameznika in moč 
zmagovalne miselnosti ter pravi: »Tisti, ki bodo 12. aprila 
prisotni, bodo prestavili v 'višjo prestavo'. Tisti, ki pa bodo 
manjkali, bodo ostali zadaj.«

Delovno pravo za računovodje
Danes mora dober računovodja, če želi stranki nuditi 
celovit servis, poleg računovodskega in ekonomskega 
znanja imeti tudi vedno več pravnega znanja in delovno 
pravo je nedvomno tisto, mimo katere računovodje 
enostavno ne morejo.
Na seminarju Delovno pravo za računovodje bosta mag. Nina 
Scortegagna Kavčnik, vodja Službe za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve pri OZS, in Jasmina Malnar Molek, svetovalka 
v Svetovalnem centru OZS, na praktičnih primerih prikazali 
najpomembnejše »računovodske« institute delovnega prava 
in skupaj z udeleženci preverili, kaj njihova uporaba pomeni 
za delodajalca in za delavca pri obdavčitvi. Na seminarju, 
ki bo 13. aprila v prostorih OZS, bo tako med drugim govor 
tudi o pogodbi o zaposlitvi, letnem dopustu in regresu, 
odpovednih rokih in odpravninah, plačah, delovnem času in 
nadurnem delu ter prenehanju delovnega razmerja. 

Drugi izobraževalni dogodki:
➜  11. april – Imate svoje premoženje pravilno zavarovano? 

– seminar z Jurijem Mravljo, strokovnjakom s področja 
zavarovalništva. 

➜  18. april – Delavnica: Ali ima vaša zunanja podoba moč? 
z Leo Pisani, svetovalko za kulturo oblačenja, Image 
Consulting.

➜  21. april – Delavnica: Facebook oglaševanje z mag. 
Radošem Skrtom, enim vodilnih strokovnjakov za 
optimizacijo spletnih strani (SEO) in iskalni marketing v 
Sloveniji. 

➜  10. maj – Opravljanje čezmejnih storitev na Hrvaškem 
ter novosti na področju napotitve delavcev s sprejetjem 
novega Zakona o čezmejnem opravljanju storitev, 
strokovni seminar z Zdenko Bedekovič, svetovalko – 
specialistko s področja plač, knjigovodstva in poslovanja 
v tujini.

➜  11. maj – Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema 
ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom z mag. 
Katarino Železnik Logar iz IVD Maribor.

➜  12. maj – Izvršba na plačo, strokovni seminar z Elizabeto 
Žgajnar, univ.dipl.prav., z oddelka za izvršilno sodstvo 
Višjega sodišča v Ljubljani.

➜  18. – 26. maj – Šola računovodstva – Na hiter način do 
praktičnih znanj s področja računovodstva z dr. Lidijo 
Robnik, strokovnjakinjo in izkušeno predavateljico 
s področja financ in računovodstva (4 srečanja po 5 
šolskih ur).

➜  18. maj – Prevozi za lastne potrebe – kaj morate vedeti? 
z Bojanom Pečnikom, mag. logistike.

Vse podrobnejše programe seminarjev najdete na  
http://www.ozs.si/Dogodki.aspx.  
Za dodatne informacije vam je na voljo Jana Golić  
(jana.golic@ozs.si, 01 58 30 553).

V 92. členu ZDR-1 pa je urejen institut odpovedi s ponudbo 
nove pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu. Na 
podlagi 1. odstavka navedenega člena je delodajalcu ali zavodu 
za zaposlovanje omogočeno, da delavcu v primeru odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi že v času odpovednega roka ponudi skle-
nitev pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen 
čas pri drugem delodajalcu. Če bo delavec sprejel ponudbo 
delodajalca oziroma zavoda za zaposlovanje, bo sklenil po-
godbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem pod pogojem, da je 
zaposlitev ustrezna, za nedoločen čas in se drugi delodajalec 
zaveže, da bo glede minimalnega odpovednega roka in pravice 
do odpravnine upošteval tudi delovno dobo pri prejšnjem 
delodajalcu. V tem primeru prvi delodajalec ne bo zavezan za 

izplačilo odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. To 
izhaja tudi iz Sodbe Vrhovnega sodišča VIII Ips 88/2006.
V primeru, da delodajalec poleg odpovedi iz poslovnega razlo-
ga delavcu vroči samo obvestilo, da se je s podjetjem A, d. o. 
o. dogovoril, da delavca zaposlijo z določenim datumom, pri 
čemer pa do takšne zaposlitve sploh ni prišlo in je vse ostalo 
v fazi dogovarjanja, ni šteto za pravno podlago iz 92. člena. 
Sodišče je v zadevi opr. št. Pdp 24/2013 odločilo, da je dogo-
varjanje tožene stranke z družbo A, d. o. o. o zaposlitvi tožnika 
ostalo le v fazi dogovorov, tožniku pa do konca odpovednega 
roka ni bila ponujena pogodba o zaposlitvi. Sodišče prve sto-
pnje je utemeljeno ugodilo tožbenemu zahtevku za izplačilo 
zahtevane odpravnine.
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Razpis za letovanje v počitniškem domu OZS 
v Stomorski na otoku Šolta v sezoni 2017 

Dodatne informacije lahko dobite pri Nini Kotar, na telefonski številki (01) 58 30 585  
ali na elektronskem naslovu nina.kotar@ozs.si.

V prijaznem mestecu Stomorska na dalmatinskem otoku Šolta ima Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije (v nadaljevanju: OZS) počitniški dom s šestimi moderno opremljenimi apartmaji (dva modra, dva 
rdeča in dva rumena): 
■  Modri apartma: bivalni prostor (raztegljiva sedežna garnitura), spalnica (zakonska postelja), balkon in 

pogled na morje, velikost 33,9 m2.
■  Rdeči apartma: združena bivalni in spalni prostor (pograd in raztegljiva sedežna garnitura), balkon in 

pogled na morje, velikost 19,1 m2.
■  Rumeni apartma: združena bivalni in spalni prostor (pograd in raztegljiva sedežna garnitura), brez 

balkona in pogleda na morje, velikost 18,5 m2.
Vsak apartma ima svojo kuhinjo in kopalnico. V apartmajih je vsa posoda, kuhinjske krpe, brisače in 
posteljnina z rjuhami ter prevlekami za blazine in prešite odeje.

Prijava na razpis je mogoča samo z izpolnjeno prijavnico. Prijavnico pošljite po pošti na naslov:  
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na 
naslov: nina.kotar@ozs.si.

Po končanem razpisu se bodo odobrili termini letovanj na podlagi zbranih točk prijavitelja, po vnaprej 
določenih kriterijih. O odobrenih terminih bodo prijavitelji obveščeni izključno po elektronski pošti, ki jo 
bodo navedli na prijavnici. 

Do prijave na razpis so upravičeni:  ■ člani OZS in upokojeni člani OZS,
 ■ zaposleni v OZS ali OOZ in upokojenci,
 ■ nečlani.

Kriteriji za razdelitev kapacitet so letovanje v letih 2015 in 2016. Če dva ali več prijaviteljev doseže ena-
ko število točk, se dodatno točkuje še letovanje v letih 2013 in 2014. 
Prijavitelju se lahko dodeli letovanje v skupnem trajanju 7 ali 14 dni oziroma dve letovanji po 7 dni. 
Naslednje dodelitve so možne le v primeru nezasedenih kapacitet. Termini za tedensko letovanje so od 
petka do petka.
Prijavitelje, ki imajo ob prijavi dospele in zapadle finančne obveznosti do OZS, se pri določitvi cene za 
letovanje obravnava kot nečlane.
Neodobrene prijave se na podlagi števila doseženih točk razvrstijo v čakalno vrsto za primere odpovedi 
letovanj. 
Po končanem razpisu se nezasedene kapacitete brez točkovanja delijo na podlagi vrstnega reda prispe-
lih prijav.
V primeru odpovedi letovanja iz opravičljivih razlogov (bolezen - ob predložitvi dokazila, smrt v družini), 
se letovanje stornira in se plačana ara vrne. 
Cenik najema apartmaja počitniškega doma OZS v Stomorski na otoku Šolta in termine za letovanje v 
letu 2017 si lahko ogledate na spletni strani www.ozs.si.
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PRIJAVNICA ZA LETOVANJE

Priimek in ime prijavitelja: ____________________________ Naslov prijavitelja: ___________________________________________________

Telefonska številka prijavitelja: ______________________________ E-naslov prijavitelja: ____________________________________________

Naziv podjetja: _________________________________________________________________ Davčna številka podjetja: __________________

Letovanje v letu 2013 (obkrožite):     ne  /  da -  od______________do ______________

Letovanje v letu 2014 (obkrožite):     ne  /  da -  od______________do ______________

Letovanje v letu 2015 (obkrožite):     ne  /  da -  od______________do ______________

Letovanje v letu 2016 (obkrožite):     ne  /  da -  od______________do ______________

Član OZS in OOZ: ________________________________________

Zaposlen (obkrožite):   ❏ OZS    ❏ OOZ ______________________________________ 

Želeni apartma (obkrožite):  ❏ MODRI APARTMA    ❏ RDEČI APARTMA    ❏ RUMENI APARTMA
   I.          II.   I.          II.   I.        II.
   nadstropje   nadstropje   nadstropje

V primeru zasedenosti želenega apartmaja bi letoval v (navedite apartma in nadstropje): _________________________________________

Letovati želim od ______________ do _______________   Rezervni termin:  Letovati želim od ______________ do _____________________

Podatki o osebah, ki bodo letovale:
Zap. št.     Ime in priimek    Leto rojstva

1._______________________________________________________________________________________________________________________

2._______________________________________________________________________________________________________________________

3._______________________________________________________________________________________________________________________

4._______________________________________________________________________________________________________________________

OPOZORILO: Vsi apartmaji so kategorizirani za štiri (4) osebe, zato prosimo letovalce, da upoštevajo to številčno omejitev. Za kršitev te 
omejitve so predvidene sankcije: bremenitev za povzročeno škodo in izguba pravice do letovanja v tekočem in naslednjem letu. 
Datum: _______________         ___________________________
          (podpis prijavitelja)

S podpisom dovoljujem, da Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije za namen izvedbe razpisa obdeluje moje zgoraj navedene podatke. 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo navedene podatke uporabljala v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Cenik

Prijavnica

CENIK NAJEMA APARTMAJA POČITNIŠKEGA DOMA OZS V STOMORSKI NA OTOKU ŠOLTA

ČLANI IN UPOKOJENI ČLANI OZS, ZAPOSLENI V OZS IN OOZ TER UPOKOJENCI

DNEVNI NAJEM (3 - 6 NOČITEV):

sezona datum modri app (€) rdeči app  (€) rumeni app  (€)

glavna sezona 23.6. - 25.8. 70 60 50

predsezona 21.4. - 23.6. 
in in 50 40 30
posezona 25.8. - 27.10.

izven sezone 27.10. - 21.4. 37 27 17
    
TEDENSKI NAJEM (7 NOČITEV):    

sezona datum modri app (€) rdeči app  (€) rumeni app  (€)

glavna sezona 23.6. - 25.8. 420 360 280

predsezona 21.4. - 23.6. 
in in 290 230 130
posezona 25.8. - 27.10.

izven sezone 27.10. - 21.4. 180 120 80
 
Za nečlane se cena najema apartmaja poveča za 50 %.
V ceno je vključeno končno čiščenje apartmaja.
Letovalec je po prejemu obvestila o dodelitvi letovanja dolžan plačati aro v višini 20 % celotne cene 
letovanja. S plačilom are se šteje, da je pogodba za najem apartmaja sklenjena. 
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Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah 
širše ravni za APRIL 2017 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	 462,84	 506,34	 562,02	 619,44	 -	 694,26	 -	 817,80	 -	 922.20	 -	 -	 1.087,50	 -	 36/11,	107/11,	109/12,	67/16
na	uro	 2,66	 2,91	 3,23	 3,56	 -	 3,99	 -	 4,70	 -	 5,30	 -	 -	 6,25	 -	 	

gozdarstvo	(A)	 690,78	 709,92	 727,32	 772,56	 -	 870,00	 -	 1.024,86	 -	 1.153,62	 -	 -	 1.365,90	 1.628,64	 16/05,	podpis,		9.9.05	(ni	v	Ur.l.RS),
na	uro	 3,97	 4,08	 4,18	 4,44	 -	 5,00	 -	 5,89	 -	 6,63	 -	 -	 7,85	 9,36	 37/06,	19/08,	99/08,	30/09,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 46/10,	12/13,	25/14,	44/15

gozdarstvo	(B)	 690,78	 802,14	 908,28	 969,18	 -	 1.019,64	 -	 1.066,62	 -	 1.311,96	 -	 -	 1.555,56	 1.854,84	
na	uro	 3,97	 4,61	 5,22	 5,57	 -	 5,86	 -	 6,13	 -	 7,54	 -	 -	 8,94	 10,66	

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,	45/15,	88/15

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,	61/15,	67/16

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-		 443,50	 503,323	 563,29	 623,16	 -	 728,31	 -	 942,48	 1,113,85	 1,413,74	 -	 -	 1.627,94	 	 110/13,	35/14,	52/16
predel.	dejavnost

nekov.	rudnine		 521,95	 579,94	 643,21	 720,53	 -	 811,92	 -	 912,09	 987,66	 1.108,92	 -	 -	 1.402,41	 -	 55/13,	6/14,	24/14,	16/15,	4/16,	15/17

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,	80/15

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	 405,37	 466,18	 526,99	 587,79	 689,31	 891,82	 -	 1.053,98	 -	 1.337,73	 1.540,42	

založniška	 436,45	 501,92	 567,39	 632,86	 741,97	 960,20	 -	 1.134,78	 -	 1.440,29	 1.658,51	 43/00,	77/00,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 24/01,	46/01,	78/01

časopisna,		 451,99	 519,79	 587,58	 655,38	 768,38	 994,37	 -	 1.175,17	 -	 1.491,55	 1.717,55	 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,	83/16

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

komunala	 469,62	 511,64	 566,25	 662,89	 721,70	 956,96	 1.057,79	 1.183,83	 1.309,87	1.519,94	 1.814,02	 43/15,	86/16		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			

nepremičnine	-	1	 397,63	 432,17	 477,06	 556,50	 604,85	 798,25	 -	 984,75	 -	 1.261,06	 1.502,81	

nepremičnine	-	2	 423,52	 460,65	 508,91	 594,30	 646,28	 854,19	 -	 1.054,66	 -	 1.351,67	 1.611,56	 9/98,	35/00,	R:	78/03,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	117/04,	87/05,	67/16

nepremičnine	-	3	 449,43	 489,15	 540,78	 632,13	 687,74	 910,15	 -	 1.124,64	 -	 1.442,38	 1.720,40	

TR

TR
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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,	45/15

gradbena	 450,00	 499,46	 553,58	 613,33	 650,54	 724,95	 770,05	 811,76	 940,29	 962,84	 1.082,35	 1.165,78	 1.290,93	 -	 101/15

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,	48/15,	24/16

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,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17/16,	24/16,	36/16

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	 407,16	 422,82	 492,42	 546,36	 610,74	 722,10	 -	 814,32	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 6/07,	99/08,	nova	KP	35/09,	46/09,		
	 	 2,34	 2,43	 2,83	 3,14	 3,51	 4,15	 -	 4,68	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 R81/09,	95/09,	4/10,	3/11,	14/12,	52/12,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 nova	KP:	7/14,	3/15,	4/16,	5/17

poštna	 560,28	 617,70	 647,28	 718,62	 -	 800,40	 -	 918,72	 1.139,70	 1.167,54	 -	 -	 1.200,60	 1.425,06	 50/03,	94/04,	61/05,	84/08,	
	 	 3,22	 3,55	 3,72	 4,13	 -	 4,60	 -	 5,28	 6,55	 6,71	 -	 -	 6,90	 8,19	 91/09,	74/14,	90/14,	6/15

banke	 -	 -	 -	 653,68	 -	 745,22	 -	 931,51	 -	 1.164,39	 -	 -	 1.397,26	 1.676,73	 5/11,	14/13,	4/14,	95/14,	46/16

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,	82/16

Opomba: V Uradnem listu št. 15/17, je bil objavljen aneks k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije.      

TR

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

KP	 APRIL	2017	

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

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - marec 2017 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR    75 % PP** 3,5 PP***
 	 Prehodni davčni	 	 1.188,50 5.546,31
1.584,66 EUR* podračun Referenca

Prisp.	zavarovanca	za	PIZ	 15,50%	 	 184,22	 859,68

Prisp.	delodajalca	za	PIZ	 8,85%	 	 105,18	 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 289,40 1.350,53

Prisp.	zavarovanca	za	ZZ	 6,36%	 	 75,59	 352,75

Prisp.	delodajalca	za	ZZ	 6,56%	 	 77,97	 363,84

Prisp.	za	poškodbe	pri	delu	 0,53%	 	 6,30	 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 159,86 745,99

Prisp.	zavarovanca	za	starš.	var.	 0,10%	 	 1,19	 5,55

Prisp.	delodajalca	za	starš.	var.	 0,10%	 	 1,19	 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,38 11,10

Prisp.	zavarovanca	za	zaposl.	 0,14%	 	 1,66	 7,76

Prisp.	delodajalca	za	zaposl.	 0,06%	 	 0,71	 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,37 11,09

Skupaj	drugi	prisp.	 	 	 4,75	 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ   454,01 2.118,71

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2016 
(PP): 1.584,66 EUR

**Minimalna osnova za prispevke za družbenike 
v letu 2015 znaša 75 % zadnje znane povprečne 
letne plače; 75 % od 1.584,66 =1.188,50 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): 1.584,66 x 3,5=5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun 
prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, 
ali po POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSV najpozneje 
do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki 
morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mese-
cu za pretkli mesec.
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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 2017
na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017  (Uradni list RS, št. 79/16).

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga 
izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2017 uporabijo stopnje 
dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka 
v letu 2017:

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	 20.400,00	 1.283,41	 		+	27	%		nad	8.021,34

20.400,00	 48.000,00	 4.625,65	 		+	34	%		nad	20.400,00

48.000,00	 70.907,20	 14.009,65	 		+	39	%		nad	48.000,00

70.907,20	 	 22.943,46	 		+	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 2017 804,96 EUR 4/2017

od 1. Januarja 2016 790,73 EUR 6/2016

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	 1.700,00	 106,95	 		+	27	%		nad	668,44

1.700,00	 4.000,00	 385,47	 		+	34	%		nad	1.700,00

4.000,00	 5.908,93	 1.167,47	 		+	39	%		nad	4.000,00

5.908,93	 	 1.911,95	 		+	50	%		nad	5.908,93

Če znaša skupni dohodek Znaša splošna olajšava v evrih 
v evrih 

nad do

	 11.166,37	 6.519,82

11.166,37	 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

	 930,53	 543,32

930,53	 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-pavšalisti

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2017

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 2016 do vključno marca 
2017 znaša prispevek za PIZ 32,43 EUR. 
Od 1. aprila 2017 dalje pa bo novi pa-
všalni znesek znašal 33,01 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). Tretja alineja 2. 
točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju- ZZVZZ določa, 
da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in 
poklicno bolezen ti zavarovanci sami. Višina 
tega prispevka je od 1. februarja 2014 dalje 
določena v znesku 0,53 % povprečne bruto 
plače za oktober (55. člen Zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- ZZVZZ) in 6,36 % od osnove v višini 25 % 
povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za 
mesec oktober predhodnega koledarskega leta 
(55. a člen Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju- ZZVZZ.  Za obdo-
bje od januarja 2017 dalje pa plačujejo osebe, 
ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 

(zavarovanci iz 10. točke 17. člena ZZVZZ), 
prispevek v znesku (8,31 EUR+24,93 
EUR)=33,24 EUR. Prispevek plačujejo 
zavezanci mesečno do 15. v mesecu za pretekli 
mesec – ne glede na dejansko število dni opra-
vljanja dejavnosti v mesecu.

Zavarovalna podlaga 103 - Ureditev za-
varovanj družbenikov družb in ustanovi-
teljev 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    58 % PP** 3,5 PP***
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja  Prehodni davčni  919,10 5.546,31
od 60 % od 1.584,66 EUR*	 podračun Referenca 950,80

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%  142,46 859,68

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%  81,34 490,85

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 223,80 1.350,53

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%  60,47 352,75

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%  62,37 363,84

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%  5,04 29,40

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 127,88 745,99

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%  0,92 5,55

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%  0,92 5,55

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,84 11,10

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%  1,29 7,76

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%  0,55 3,33

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,84 11,09

Skupaj drugi prisp.   3,68 22,19

PRISPEVKI SKUPAJ   355,36 2.118,71

DŠ pomeni davčna številka zavezanca

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 
2016 (PP): 1.584,66 EUR

** Minimalna osnova za prispevke samo-
zaposlenih v letu 2017 znaša 58 % zadnje 
znane povprečne letne plače; 58% od 
1.584,66= 919,10 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); 1.584,66 x 
3,5 = 5.546,31 EUR

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen 
obračun prispevkov za socialno varnost 
(POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v 
mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu 
elektronsko prek portala eDavki.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali 
popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora 
zavezanec v sistem eDavki sam predložiti 
OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za 
pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani 
najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli 
mesec. 

Od 1. 10. 2011 velja nov način plačevanja dav-
kov in prispevkov za socialno varnost. Več o 
tem si lahko preberete na spletni strani DURS  
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_
nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

OPOMBA: Za delavce v delovnem razmer-
ju (14. člen ZPIZ-2), določitev minimalne 
osnove za izplačila od 1.1.-28.2.2017 je;  
52 % PP 2015 1.555,89=809,06 EUR 

Določitev minimalne osnove za izplačila 
od 1.3.2017 dalje; 52% PP2016 (1.584,66 
EUR)=824,02 EUR

SPREMEMBA POROČANJA ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA OD 1.1.2016 DALJE

Skladno z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 se je s Pravilnikom o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 
davčnemu organu določila tudi vrsta, oblika in način predložitve podatkov, ki so potrebni za obliko-
vanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov, in so jih delodajalci, ki so 
plačniki davka, dolžni za delavce v delovnem razmerju sporočiti v obračunu davčnega odtegljaja. Na 
podlagi navedenega Pravilnika se tako s 1.1.2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega 
razmerja. Nova XML shema z razširitvijo iREK, ki bo veljavna od 1.1.2016, je objavljena na spletni 
strani beta.edavki.
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DRUgI OSEbNI PREJEMKI IN POVRAČILA STROŠKOV – APRIL 2017  

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
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	 813,00	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
	 Članu	sindikata	pripada	dodatnih	10	%.	
	 Zahtevo	za	izplačilo	višje	jubilejne	nagrade	
	 delavec	uveljavlja	s	člansko	izkaznico	sindikata.	

za	10	let	delovne	dobe	 493,37	EUR	 460	EUR

za	20	let	delovne	dobe	 822,29	EUR	 689	EUR

za	30	let	delovne	dobe	 1.151,21	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	

	 3.289,16	EUR	 4.063	EUR	

13. Solidarnostna pomoč   

v	primeru	smrti	delavca	 1.644,58	EUR	 3.443	EUR

v	primeru	smrti	ožjega		 822,29	EUR	 	3.443	EUR
družinskega	člana	delavca	

v	primeru	težje	invalidnosti	ali	daljše		 1.644,58	EUR	 1.252	EUR
bolezni	delavca	ter	elementarne	
nesreče,	ki	prizadene	delavca	

14. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo  
V	času	praktičnega	usposabljanja	z	delom	oziroma	v	času	obvezne	prakse	imajo	dijaki	in	študenti	pravico	do	nagrade	za	polni	delovni	čas	v	naslednjih	zneskih:	

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 2017 1.592,15 EUR 1.644,58 EUR

CENE bENCINA IN KILOMETRINA ZA SLUŽbENA POTOVANJA V TUJINO 
(februar in marec 2017)  

Datum	 14.02.17	 28.02.17	 14.03.17	 28.03.17

Bencin 95 oktanov v EUR/l (www.petrol.si) 1,299 1,303 1,276 1,256

Kilometrina - 18 % od cene bencina v EUR, od 7. 7. 2012 – Uradni list, št. 51/2012 0,2338 0,2345 0,2297 0,2261
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Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo 
delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do 
povračil 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 dohodni-
ni – 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 znesek, 
ki ga za navedena povračila določa Uredba o davčni obravnavi povračil 
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_dohodkov_
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 ob-
računavajo 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 ute-
meljenih 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 prejem-
kov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za vsak polni kilometer razdalje med 
bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziro-
ma do mesta opravljanja dela. Delavec je upravičen 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 najbližje mestu opravljanja 
dela, če je mesto opravljanja dela oddaljeno od delojemalčevega običajne-
ga 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 določa 
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 morebitnih 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. Sprememba oziroma dopolnitev KP za obrt in podjetni-
štvo velja za tiste, ki opravljajo prevoze blaga in potnikov ter so napoteni 
na službeno pot v tujino. Za njih se uporablja "Uredba o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja" (Uradni 
list RS, št. 140/06 in 76/08). Ta za obračun dnevnic predpisuje tri vrste 
dnevnic za tujino: za službeno potovanje od 6-8 ur, za službeno potova-
nje 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 delodajal-
ca za posamezno vrsto prevoza. Če delojemalec uporablja 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 opravlje-
ne poti v privatne namene, je treba dejanske stroške goriva sorazmerno razme-
jiti. 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 terenskega 
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 
dohodnini (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.




