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TRENUTKI ODDIHA IN SPROSTITVE

Počitek ob spremljavi "Conchite"

Rožnik

Z ladjico po Ljubljanici

SPOMIN NA ŠOLSKE IZLETE - 

vožnja s stopnicami

DIREKTORJEV DAN - potepanje po Ljubljani
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UVODNIK

E-ŽIVLJENJE

Pred dnevi sem nekje prebrala stavek, ki mi ne da miru. 
Nekdo je zapisal: Naši otroci se ne žogajo več… Misel 
me je sprva šokirala. Toda če pogledamo okoli sebe, je 
še kako resnična. Nekoč smo otroci na cesti pred našo 
hišo vsako popoldne igrali »med dvema ognjema«, 
dokler nas niso prepodili avtomobili ali pa smo se morali 
vrniti domov. Na travnikih smo si kar s kamni ali koli 
postavili gole za nogomet in za žogo smo se, tudi deklice, 
podili tako dolgo, dokler nas niso nagnali proč, ker smo 
uničevali travo, ki so jo potrebovali za živino. Igrali smo 
se »petelinčka«, »pepčka«, odbojko  ali pa smo si žogo, 
vedno eno najcenejših in zato najbolj dostopnih igrač, 
preprosto podajali…

Danes pa se otroci ne žogajo več… Namesto tega igrajo 
»play station« in računalniške igrice ter se istovetijo 
s profesionalnimi košarkarji ali nogometaši. Njihovi 
nasprotniki niso več sosedovi mulci, temveč imaginarni, 
elektronski igralci ali pa morda enaki odvisniki z drugega 
konca sveta, ki so se v tem trenutku prijavili na internet. 
Otroci se tako igrajo e-igrice, se e-družijo, doživljajo 
e-slavo in se navadijo živeti e-življenje. »Ne grem na 
igrišče, ker ni tam nikogar, vsi moji prijatelji so na 
facebooku…« Vsaka mama je najbrž že slišala tak stavek.

Žogo jim starši potisnemo v roke ali pred noge samo, 
če v tem vidimo »globlji« smisel, ko jih pripeljejo na 
organizirane treninge. V sodobnem svetu namreč mora 
imeti vse smisel in biti organizirano. Starši v modernih 
avtomobilih vozimo otroke na trening (v naših časih 
smo iste razdalje brez težav prepešačili in del ogrevanja 
je bil že za nami). Cilj večine staršev morda res ni, da 
bi otroci postali profesionalni športniki, toda to ne 
pomeni, da otroke na treninge vodimo brez cilja. Naši 
cilji so mnogoteri, da bi otroci koristneje preživeli prosti 
čas, da bi shujšali, da bi se navadili skupinskega dela, 
da bi se naučili prenašati poraz, da bi… Tudi zato, ker 
je e-življenje otroke oropalo tega, da bi se znali žogati 
samo zato, da bi se žogali… Da bi uživali v otroški igri, 
neorganizirano, sami, brez nekoga, ki jim zapiše pravila 
in jih nadzira na vsakem koraku… Kajti del e-življenja 
je tudi nadzor. Brez nadzora (e-nadzora) ne počnemo 
ničesar več… Zaupanje in pogovore (pa priznajmo, tudi 
strah pred govorilnimi urami) je zamenjal e-asistent, ko 
starši včasih  zvemo ocene, še preden jih zve otrok…

Naši e-otroci nam držijo e-ogledalo našega e-življenja.

Tudi v naš vsakdan je v marsičem kruto in nečloveško 
posegla tehnologija. V vse več službah je potrebno 
e-registrirati prihode in odhode, e-definirati vsako 
porabljeno minuto… Kamere so postale del vsakdana, 
našim klikom sledijo na internetu,…

Kako prijeten je moral 
biti včasih občutek, ko 
so ljudje dobili plačo v 
gotovini… Kuverta, ki 
so jo nesli domov, je res 
nekaj veljala.  Danes 
nam plačo  e-nakažejo 
in večkrat tudi plačilo 
listo pošljejo po e-pošti. 
Svojega denarja 
praktično ne vidimo 
več, saj ga e-potrošimo, 
ko poslujemo z 
e-banko, velikokrat za 
e-nakupe, na e-obroke, 
še preden smo jo 
zaslužili s klikanjem 
na službenih e-računalnikih. 

Imela sem namen članek napisati duhovito in zabavno, 
pa ugotavljam, da je izpadel tudi drugače… kajti, da 
se razumemo, nisem proti napredku. Ne pozivam k 
temu, da bi računalnike množično uničevali. Napredek 
tehnologije je v življenje prinesel marsikaj dobrega. 
Naše življenje je v marsičem neprimerno lažje, kot je 
bilo življenje naših dedkov in babic. Toda – na nas je, 
da ne postanemo e-ljudje, roboti… Kajti ko s sodelavci, 
poslovnimi partnerji ali celo z lastnimi družinskimi 
člani komuniciramo preko maila ali drugih elektronskih 
poti, je grozljivo lahko pozabiti, da je na drugi strani 
komunikacijske linije človek in ne stroj… Človek, ki ga 
lahko razveselimo ali prizadenemo, ki mu lahko dan 
polepšamo ali spremenimo v nočno moro… 

Marija
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NAPREDEK JE V SPREMEMBAH

E-poslovanje je naša prihodnost, pa naj si tega želimo 
ali ne. S spremembami zakonodaje država že dalj časa 
poskuša stimulirati gospodarstvo in prebivalstvo k večji 
uporabi sodobne tehnologije. Velik preskok k temu je 
vsekakor odločitev in posledično sprejet zakon, po katerem 
bodo neposredni in posredni proračunski uporabniki po 
1.1.2015 sprejemali račune samo v elektronski obliki. Več 
o elektronskih računih in spremembah, ki se nam obetajo 
z novim letom, pišemo na naslednjih straneh časopisa..

O prednostih in o morebitnih slabostih e-poslovanja in 
predvsem e-računovodstva pa se pogovarjali z enim od 
tvorcev elektronskega in brezpapirnega računovodstva 
pri nas, z lastnikom podjetja Biro BONUS, gospodom 
Dragom Bučarjem.

»Že več kot deset let je tega, kar smo resneje začeli s projektom 
elektronskega računovodstva,« se spominja gospod Bučar. 
»Takrat nismo mogli vedeti, kako hitro in v katero smer se bo 
zadeva razmahnila, smo pa slutili in sanjali čas, ko bodo po 
elektronskih poteh poleg podatkov potovali tudi dokumenti. 
Priznati moram, da sem sam pričakoval hitrejši razmah 
elektronskega in tudi brezpapirnega poslovanja. Včasih 
ugotavljam, da zadeve prehitevamo, da trg še ni povsem 
dozorel. Potrebni so tudi premiki v glavah, v organizaciji, v 
sistemu dela…«

»V našem podjetju ločujemo pojma elektronsko in 
brezpapirno računovodstvo. Elektronsko računovodstvo 
pomeni sistem, v katerem računovodkinja in stranka 
delata na skupni bazi, v istem informacijskem sistemu. 
Vse, kar potrebujeta, je internetna povezava. Stranka pri 
sebi doma izdaja račune, morda vnaša prejete račune, vodi 
zaloge in podobno. Računovodja na drugi strani na svojem 
delovnem mestu račune pregleduje, preverja pravilnost 
obdavčitve ter poslovne dogodke računovodsko obdela. 
Elektronsko računovodstvo je tako preslikava integriranih 
informacijskih sistemov iz velikih podjetij v segment malih 
in mikro podjetij, ki v veliki meri outsoursajo računovodsko 
funkcijo. Računovodski servis in njegova stranka v sistemu 

elektronskega računovodstva delujeta v informacijskem 
smislu kot eno podjetje.

Brezpapirno računovodstvo pa je nadgradnja elektronskega, 
ko po sodobnih komunikacijskih poteh poleg informacij 
potujejo tudi verodostojni in elektronsko podpisani 
dokumenti.«

In v čem v podjetju Bonus vidimo prednosti takega 
sistema? Gospod Bučar povzema: » V sodobnem svetu 
je informacija ključna konkurenčna prednosti. Pri svojem 
delu se računovodski servisi vse bolj pogosto srečujemo z 
zahtevami po pripravi kvalitetnih računovodskih informacij 
za notranje poročanje. Konkurenčna prednost računovodskih 
servisov v primerjavi z notranjimi računovodji je v klasičnih 
sistemih računovodenja namreč predvsem v pripravi 
informacij za zunanje uporabnike, torej za AJPES, DURS, 
za banke. Ker so te informacije standardizirane, smo 
računovodski servisi, ki takih informacij pripravljamo 
veliko, lahko cenejši in bolj kvalitetni. Drugače pa je s 
pripravo notranje računovodske informacije. Ta mora biti 
na voljo točno takrat, ko jo poslovodja potrebuje za svojo 
odločitev. Ne morem si predstavljati, da bi računovodski 
servis lahko pripravljal kvalitetne računovodske informacije 
za poslovodstvo brez tega, da je on-line povezan s podjetjem 
in da pripravi ažurno informacijo, ki zajema vse, tudi 
najnovejše poslovne dogodke.

Sistem elektronskega računovodstva ima tudi številne druge 
prednosti. Informacija je poslovodstvu na voljo takrat in tam, 
kjer jo potrebuje. Sistem je cenejši, saj racionalizira poslovne 
procese. Dokumentov ni potrebno dvakrat vnašati. Zmanjša 
se možnost napak, poenotijo se šifranti. V brezpapirnem 
računovodstvu je tudi bistven prihranek papirja, kartuš… 
Brezpapirno računovodstvo, kot smo ga razvili v našem 
podjetju, tudi zagotavlja revizijsko sled. V vsakem trenutku 
je jasno, kako je potoval dokument, kdo ga je pogledal, kdo 
ga je spremenil…«

Pogovor nadaljujemo na konkretnih primerih. »Vse več 
naših strank sprejema sistem elektronskega računovodstva 
kot svoj poslovni model. Po  letih izkušenj lahko ugotovim, 
da po začetnih težavah z uvajanjem in razmejevanjem 
opravil vsi spoznajo številne pozitivne lastnosti modela. Pot 
brezpapirnega računovodstva na trg malih in mikro podjetij 
je morda malo težja. Toda tisti, ki so ga sprejeli, že zaznavajo 
pozitivne učinke.

Osebno sem zelo vesel, ko nam kakšna stranka pove, da je 
določen dokument potrebovala na službeni poti v tujini. 
Potrebno je bilo samo, da se priklopi na internet in dokument 
je bil oddaljen samo klik na namizju. V tem trenutku v 
sistemu elektronskega in brezpapirnega računovodstva 
sodelujemo s partnerji iz številnih držav, na primer iz 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Rusije, Nemčije, Italije… 

INTERVJU
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Naše slovenske stranke pa potujejo po vsem svetu in kjerkoli 
že so, povsod lahko dobijo računovodsko informacijo in 
vpogled v dokument.«

Kje pa, če sploh, gospod Bučar vidi slabosti in 
pomanjkljivosti sistema? »Po mojem mnenju bo večina 
slabosti skopnela, ko bomo sistem sprejeli v celoti. Sedaj, 
ko smo delno na papirju in delno brezpapirni, se določena 
opravila podvajajo in zato včasih zasledim nejevoljo 
uporabnikov, češ, saj je dela več, kot ga je bilo prej. Potreben 
je torej premik v glavah, v sprejemanju novosti. To pa je 
vedno najtežje. Elektronsko in brezpapirno računovodstvo 
sta tukaj zato, da nam vsem skupaj olajšate življenje. Ko 
ju bomo tako sprejeli, nam bo vsem lažje. Sta pa dejstvo in 
nuja, pa naj si to nekdo želi ali ne. Iz zgodovine vemo, da so 
v preteklosti razbijali stroje, ker so se bali za svoja delovna 
mesta. Na nek način isto počnemo tudi danes. Ne razbijamo 
sistema fizično, ga pa raztrgamo besedno…

Težave se pri takem načinu poslovanja lahko pojavijo, če 
telekomunikacijske poti in ostala računalniška oprema nista 
ustrezni. V tem primeru je sistem prepočasen in se lahko 
celo zavira delovne procese.«

Kaj pa varnost? »Varnost seveda je resna zadeva in zato je 
potrebno k zagotavljanju varnosti pri e-poslovanju resno in 
odgovorno pristopiti. Narediti je potrebno vse, kar je mogoče, 
da se preprečijo vdori v sistem ter da se zagotavlja ustrezno 
arhiviranje. Pri nas se tega zavedamo in lahko zagotovim, 
da imamo za te zadeve dobro poskrbljeno. Da pa tudi tisti 
med nami, ki so malo bolj previdni, mirneje spijo, papirjev 
v tem trenutku še ne uničujemo. Prihodnost pa bo prinesla 
tudi to…«

»Sam se izredno veselim novega leta in začetka bolj 
množičnega poslovanja z e-računi, ki se nam obeta. V 
našem podjetju imamo že preizkušen sistem prenašanja xml 
datotek, sprejemanja in izdajanja računov v sistemu e-slog 
in podobno. Mislim, da se nam z novim letom obeta kar 
mala revolucija. Če se bomo potrudili in sprejeli spremembe 
iz pozitivne plati, bomo kmalu užili prednosti sistema. Sam 
sem v to prepričan.« sklene svoje misli gospod Bučar.

V nadaljevanju pa smo o prednostih brezapirnega in 
elektronskega računovodstva povprašali tudi uporabnike. 
Pogovarjali smo se z gospodom Petrom Berićem iz podjetja 
Navigatio d.o.o., ki že nekaj časa uspešno uporablja sistem 
brezpapirnega in elektronskega računovodstva, s partnerji 
pa si račune tudi izmenjuje v xml obliki.

INTERVJU
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Podjetje Navigatio d.o.o. je spletni ponudnik letalskih 
kart. Ustanovljeno je bilo pred petimi peti in od samega 
začetka koristijo prednosti elektronskega in brezpapirnega 
računovodstva in on-line poslovanja.

»Smo mlado, progresivno podjetje, ki s svojo prisotnostjo v 
online-u pod blagovno znamko LETALSKE.SI, konkurira 
spletnim podjetjem,  kjer informacija potuje hitro in po 
možnosti s čim manj birokracije. Da bi pa lahko potovala 
hitro tudi pri nas, smo se zaceli zavedati, da ne bomo 
mogli dolgoročno poslovati z starim načinom pošiljanja in 
prejemanja računov v fizični obliki.

Zato smo sprejeli odločitev, da preidemo v elektronsko obliko 
poslovanja, ki nam je močno olajšala poslovanje. Sploh v 
delu organizacije kongresnih potovanj in pa organizacije 
poslovnih kongresov, kjer prejmemo ogromno število 
računov od različnih dobaviteljev.

Pošiljanje računov po elektronski posti nam je zmanjšalo 
stroške in dvignilo kakovost storitve, prejemanje računov 
in prenos v elektronsko obliko pa nam omogoča lažje 
spremljanje stroškov, takojšnje knjiženje prejetih računov in 
s tem zmanjšanje možnosti izgube in neplačila. Vsekakor nas 
je kot poslovni sistem elektronsko poslovanje naredilo bolj  
konkurenčne, hitrejše in bolj prilagodljive vsakodnevnim 
spremembam.«

Pripoveduje Petar Berić, ki je skupaj s hrvaškim partnerjem 
svojo podjetniško pot začel pred 5 leti, ko sta zagnala 
danes enega naših od največjih online portalov za prodajo 
letalskih kart LETALSKE.SI. Poleg hitrega prilagajanja 
potrebam trga pa je blagovna znamka LETALSKE.SI 
prepoznaven tudi po svojem gverilskem marketingu, 
katerega na svojstven način koristijo že od samih začetkov 
in jih  dela drugačne tudi na tem področju.

S klikom do karte

Predstavljamo vam primer uspešne prakse brezpapirnega računovodstva in e-računov

PREDSTAVLJAMO VAM
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Novost, ki se nam 
obeta, je tudi ta, da 

bodo s 1. 1. 2015 
morali proračunski 

uporabniki (v 
nadaljevanju PU) 
prejemati račune 

in spremljajoče 
dokumente izključno 
v elektronski obliki (v 

nadaljevanju e-računi). 
Ali ta sprememba 

napoveduje »konec 
kupom papirja«?  Kdo 

ve…. 

Pravno podlago najdemo v zakonu in pravilniku:

- Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (Ur.list RS, št.59/2010 in 111/2013, 
ZOPSPU) – 26.člen

- Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih 
računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri 
Upravi Republike Slovenije za javna plačila – UJP (Ur.
list RS, št.9/11 in 109/12).

Kaj pa je pravzaprav e- račun? 
E-račun mora biti izdan v standardizirani elektronski 
obliki in mora biti elektronsko podpisan. E-račun ni račun 
v PDF obliki, ki ga pošljemo po elektronski pošti. Ravno 
tako lahko proračunski uporabniki prejemajo račune le 
preko UJP – spletna aplikacija UJPnet.
Zakon velja na območju Slovenije, tako da za tujino ne 
velja. Za kršitelje zakon v 31. členu predpisuje globo.

Kaj to pomeni  za gospodarstvo?
To pomeni, da bomo morali vsi, ki poslujemo s proračunskimi 
uporabniki, za opravljene storitve in dobavljeno blago 
pošiljati e-račune. Zakon predpisuje e-račune le za izmenjavo 
računov s proračunskimi uporabniki. To pomeni, da bodo 
gospodarskim subjektom proračunski uporabniki še vedno 
lahko izstavljali  račune v papirnati obliki.

Kar nekaj dejstev govori v prid e-računov. Zagotavljajo 
varnost s pomočjo elektronskih poti, avtomatizirana 
izmenjava pohitri poslovanje, omogočena je večja 
preglednost in nadzor nad delom z računi, avtomatski 
prevzem računa zmanjšuje napake, možna optimizacija 
delovnih procesov in predvsem nižji stroški poslovanja ter 
hranjenje v elektronski obliki.

Primerjava klasični račun in e-račun:

  

E-račun je sestavljen iz:

- ovojnice e-računa, to je dokument v xml strukturi 
namenjen usmerjanju e-računa: 

- imeti mora končnico ENV; 
- vsak račun ima svojo ovojnico;
- vsebovati mora predpisano BIC kodo izdajatelja, BIC 

kodo prejemnika in davčno številko prejemnika, 
podatke za plačilo;

- ovojnica vsebuje e-račun v xml strukturi, ki jo je definirala 
Gospodarska zbornica Slovenije z obveznim podpisom;

- poljubne priloge (npr. vizualizacija e-računa v PDF 
obliki)

Proračunski uporabniki morajo prejemati in izdajati 
e-račune preko UJP. UJP zagotavlja izmenjavo:

- e-računov (vrsta dokumenta 380) in zahtevkov (vrsta 
dokumentov 382) med proračunskimi uporabniki ter

- e-računov med javnim in zasebnim sektorjem.

Gospodarski subjekti posredujejo e-račune preko bank 
vključenih v medbančno izmenjavo e-računov, ki deluje 
prek procesorja Bankart ali preko e-ponudnikov, s katerimi 
ima UJP sklenjene pogodbe. Trenutno je v sistem vključenih 
18 bank in UJP. E-ponudniki so ZZI, Pošta Slovenije, 
Panteon Group, Setcce… Manjši gospodarski subjekti, ki 
ne bodo imeli možnosti pošiljanja e-računov, bodo lahko 
proračunskim uporabnikom pošiljali e-račune preko 
portala UJP. Vendar pa bo pošiljanje računov količinsko 
omejeno, dostop pa bo možen le s kvalificiranim potrdilom.

Zlatka Ilešič 

E-RAČUNI PO 1.1.2015

E-RAČUN

Papirni račun Elektronski račun
Klasična kuverta Elektronska ovojnica

Naslov prejemnika Elektronska ovojnica
Lastnoročni podpis Elektronski podpis 

Klasična pošta Elektronska izmenjava
Zaupnost pošiljke Šifriranje sporočila

Poštar e-ponudnik

Arhivska omare Dolgoročna elektronska 
hramba
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Kaj pomeni datum 1. 1. 2015? 
Datum 1. 1. 2015 je meja, ki je vezana na datum prejema 
računa. To pomeni, da datum izdaje in datum storitve na 
računu nista pomembna, ampak je pomemben datum 
prejema računa. Če bo PU prejel račun 31. 12. 2014, bo 
lahko račun prejel tudi v papirnati obliki. V kolikor bo PU 
račun prejel 1. oz. 2. 1. 2015, bo lahko prejel le e-račun. 
V kolikor bo prejel račun v papirnati obliki, ga bo moral 
zavrniti.

Na prihajajoči datum se bo potrebno temeljito pripraviti, 
da se bomo izognili morebitnim težavam. Predhodno 
bo potrebno preizkusiti programe, v katerih izdajamo 
račune, urediti si bomo morali bazo kupcev, preizkusiti je 
potrebno elektronske poti za izmenjavo e- računov. Ravno 
tako ne smemo pozabiti na dejstvo, da veljavnost e-računa 
zagotavlja davčni zavezanec sam. Zato moramo poskrbeti 
za zanesljivo revizijsko sled med računom in opravljeno 
transakcijo.

»Rast pomeni spremembo in spremembe vsebujejo tveganja, 
stopanje iz znanega v neznano.« George Shinn

E-RAČUN
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S 1. 1. 2015 bo stopila v veljavo zahteva, da bo moral biti 
vsak račun, posredovan v javni sektor, elektronski. Da vas 
že predhodno seznanimo s postopki le tega, sem vam pri-
pravila nekaj osnov, kako to v praksi obdelovati.

Najprej nekaj s področja programa Pantheon in sicer: 
v Pantheonu imate vsi uporabniki odprt brezplačen eNa-
biralnik za izdajanje in prejemanje eRačunov. Da pa boste 
le tega lahko začeli uporabljati, boste morali storiti še sle-
deče:

- z digitalnim potrdilom registrirati zastopnika in podjetje 
ter oddati vse pooblaščence,

- ali pa natisniti in izpolniti obrazec, zastopnik ga mora 
podpisati in žigosanega poslati na: prodaja@zzi.si, kjer 
vam registracijo uredijo.

Že v nekaj dnevih boste brezplačno prejeli prve e-račune v 
svoj eNabiralnik, viden preko spleta in v sistemu Panthe-
on. Seveda boste lahko pooblastili tudi svojega računo-
vodjo za vpogled: na spletni strani boste dodali uporabni-
ka, zanj kreirali registracijo. Portal mu bo po e-pošti poslal 
povabilo, nato si bo sam določil geslo in potem začel s pre-
gledovanjem e-dokumentov.

Seveda pa tudi vsi, ki ne uporabljate Pantheona, lahko kre-
irate in pošiljate eRačune s pomočjo spletnih bank, neka-
tere banke bodo ponudile storitev preko svojih aplikacij, 

v drugih primerih pa 
se lahko poslužujete 
portala UJPnet na 
spletnem naslovu 
http://www.ujp.gov.
si/, kjer je objavljena 
tudi zgibanka o vseh 
informacijah glede 
eRačuna http://www.ujp.
gov.si/DocDir/e-racuni/era-
cun_proracunski_upo-
rabniki_a4_press.pdf. 

Čeprav piše, da je aplikacija namenjena elektronskemu 
poslovanju proračunskih uporabnikov, se pravi za jav-
ni sektor, so nam zagotovili, da bomo preko te aplikacije 
lahko elektronsko poslovali tudi v gospodarskem sektorju, 
vse kar potrebujemo, je digitalno potrdilo in prijava.  

Predlagamo, da vse natančne informacije glede pošiljanja 
eRačunov vsak posamezni poslovni subjekt najprej preveri 
pri svoji banki, kjer so zagotovili pomoč.

E-RAČUNI V PRAKSI

Klavdija Skubic

Vir: spletna stran Datalab Tehnologije, d.d., http://www.datalab.si/eracun

Slika: V Aplikaciji Pantheon (nastavitve > dokumentacija > dokumenti) 
se pošiljajo in sprejemajo paketi, ter jih obdelujemo glede na opravila.

Slika: Aplikacija UJPnet

E-RAČUN
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POSLOVANJE

Zakon o delovnih razmerjih v 126. členu nalaga delodajalcem 
obveznost plačila za delo. Zakon navaja, da je plačilo za delo 
sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in 
morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno 
pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, 
določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno 
zavezuje delodajalca. 
Plača je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih sestavljena 
iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. 
Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to 
dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. 
Plačilo za delo je ena od osnovnih motivacij zaposlenih na eni strani 
ter strošek delodajalca na drugi. Toda relativno zapleten sistem 
obračunavanja plač pri nas povzroča napake, nerazumevanje, v 
nekaterih primerih celo prevelike stroške in včasih nepotrebne 
napetosti med udeleženci delovnega procesa. V nadaljevanju zato 
podajamo nekaj napotkov, odgovorov in opozoril na najpogostejše 
napake, ki se pri obračunu plač dogajajo v praksi. Imenovali smo 
jih 6 resnic o obračunu plač.
1. »Slovar« izrazov, povezanih s plačo – ali se med seboj sploh 

razumemo, ko uporabljamo besedo plača?
Dejstvo je, da izraz »plača« delodajalcem, zaposlenim in 
računovodji ne pomeni istega, zato je izrednega pomena, da se 
natančno dogovorimo, o kateri kategoriji govorimo, ko uporabimo 
izraz plača. Delodajalci z izrazom plača običajno mislijo na vse 
stroške, ki so povezani z zaposlenim. Delavci pod istim izrazom 
razumejo morda neto plačo, največkrat pa celo znesek, ki jim 
je izplačan na transakcijski račun.  Računovodji pa izraz plača 
pomeni bruto plačo, kategorijo, ko jo opredeljuje tudi zakonodaja 
in od katere je običajno odvisnih niz drugih izplačil. Ko sedimo za 
isto mizo in se pogovarjamo o plači, je zato zelo pomembno, da se 
najprej dogovorimo o tem, kaj nam kateri izraz pomeni.
2. Katera »plača« naj bo opredeljena v pogodbi o zaposlitvi?
Slovenska zakonodaja je napisana tako, da večina izračunov in 
kategorij izhaja iz bruto plače. V skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih mora biti v pogodbi o zaposlitvi opredeljena osnovna 
bruto plača zaposlenega in dodatki, ki mu pripadajo.
3. Ali je narobe, če v pogodbo o zaposlitvi zapišemo neto plačo?
Taka pogodba verjetno ni neveljavna, je pa v neskladju z 
zakonodajo in na eni strani komplicira sam izračun plače, na drugi 
strani pa lahko povzroča večjo davčno obremenitev delodajalca 
(in delno tudi zaposlenega). Če je namreč v pogodbi opredeljena 
neto plača zaposlenega, bo le-ta stimuliran za to, da olajšave za 
vzdrževane družinske člane med letom ne bo uveljavljal. To pa 
pomeni, da bo za isto neto plačo delodajalec plačal več dohodnine 
in tudi socialnih prispevkov. Dohodnino bo sicer delavec v letnem 
obračunu dohodnine dobil nazaj, če bo vzdrževane družinske 
člane prijavil naknadno (ali v posebni napovedi ali v ugovoru 
zoper informativni izračun dohodnine). Več plačani prispevki pa 
so za oba »izgubljeni«.
4. Ali se zaposleni lahko odločijo, da med letom ne bodo 

uveljavljali niti splošne olajšave?
Ne, prilagajanje dohodnine na ta način po zakonu ni dovoljeno. 

Možno je le, da zaposleni 
posebej podpiše izjavo, 
v kateri navede, da 
ne želi, da se mu med 
letom upošteva dodatna 
olajšava za  zavezance 
z nizkimi dohodki. V 
kolikor ima zaposleni še 
kakršnekoli druge dohodke 
poleg plače (katastrski 
dohodek, najemnine…), 
je to priporočljivo, saj že 
regres za letni dopust lahko 
povzroči, da delavec preseže prag in zato mora letno dohodnino 
doplačati. Ker govorimo o ljudeh z nizkimi dohodki, so taka 
doplačila lahko zelo težko izvedljiva.
5. Ali je veljavno določilo v pogodbi o zaposlitvi, da je dodatek 

za minulo delo vštet v osnovno plačo?
Dodatek za minulo delo (po večini kolektivnih pogodb znaša 0,5 
% osnovne bruto plače za vsako leto dela) mora biti na plačilni 
listi prikazan posebej. Tudi če se delavec in delodajalec ob sklenitvi 
pogodbe dogovorita, da je dodatek za minulo delo del dogovorjene 
plače, mora biti na plačilni listi ločeno prikazana osnovna bruto 
plača in dodatek za minulo delo. Po prvem letu dela se mora 
slednji povečati za 0,5 odstotne točke.
6. Katera so najpogostejša povračila stroškov v zvezi z delom, ki 

se izplačujejo pri plači?
Zakon o delovnih razmerjih določa, da zaposlenim pripada poleg 
plačila za delo tudi povračilo materialnih stroškov. Njihovo višino 
določajo kolektivne pogodbe in interni akti, njihove najvišje 
zneske, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, pa Uredba o višini 
povračil stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Poglejmo nekaj najpogostejših povračil stroškov, ki se izplačujejo 
skupaj s plačo:
• Prevoz na delo in iz dela (praviloma se delavcu povrnejo stroški 

najnižjega javnega prevoza, če ta ni mogoč, pa 0,18 € za vsak 
prevoženi kilometer po večini kolektivnih pogodb (izjema je na 
primer javni sektor…)).

• Stroški prehrane (povrnejo se v zneskih, določenih s kolektivnimi 
pogodbami ali internimi akti, največ pa do 6,12 € za dan 
prisotnosti na delu).

• Nova ureditev, po kateri je povračila zaposlenim za materialne 
stroške potrebno poročati DURS na REK obrazcih, so 
povzročila, da delodajalci v večji meri skupaj s plačo izplačujejo 
tudi povračila dnevnic, kilometrin in drugih stroškov.

Več o povračilih stroškov zaposlenih pišemo v nadaljevanju.
Ljudski rek »Čisti računi, dolgi prijatelji« velja tudi, ali pa še najbolj, 
v odnosu med zaposlenimi in delodajalci. Sestavi pogodbe, 
informativnim obračunom ter razčiščenim pojmom je zato že na 
začetku potrebno posvetiti dovolj pozornosti. Hkrati pa je zelo 
pomembno, da se zavedamo, da so zadovoljni, dobri in motivirani 
zaposleni naložba in zato vlaganja vanje ne bi smeli obravnavati 
samo kot strošek, temveč predvsem kot naložbo za prihodnost.

6 RESNIC O OBRAČUNU PLAČ

Marija Tomc Muc
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POSLOVANJE

Skladno s slovensko zakonodajo se pri nas uporablja 
obračun plače po bruto sistemu. 31. člen Zakona o 
delovnih razmerjih govori o vsebini pogodbe o zaposlitvi, 
katere element je tudi podatek o osnovni bruto plači 
zaposlenega, na katero se izračunavajo vsi morebitni 
dodatki, kot so dodatek na minulo delo, dodatek za nočno 
delo ali nedeljsko ali praznično delo, dodatek na stalnost, 
nadure, dodatek za delovno uspešnost in drugi.

Najpogosteje pa se delavec in delodajalec ob sklenitvi 
delovnega razmerja dogovorita o »neto plači« ali kar 
o »neto izplačilu«, ki vsebuje še izplačilo dodatkov kot 
so prehrana med delom, prevoz na delo in z dela in 
morebitne potne stroške.

Tu pa nastane problem, ker hitro lahko ugotovimo, da 
enako neto izplačilo dvema zaposlenima ne pomeni tudi 
enakega stroška dela za delodajalca. Največjo razliko 
predstavlja uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske 
člane, saj je strošek dela zaposlenega brez olajšav višji, 
kakor pri zaposlenem, ki med letom uveljavlja olajšave za 
vzdrževane družinske člane.

V primeru smo pri obeh zaposlenih upoštevali, da je 
osnovna bruto plača iz pogodbe o zaposlitvi 1.000 €, 
oba zaposlena imata 23 let delovne dobe in se jima pri 
izračunu plače upošteva dodatek za minulo delo v višini 
11,50%. Oba zaposlena sta se z delodajalcem dogovorila, 
da prejmeta mesečno plačo za polni delovni čas v višini 
1.000 € neto. Edina razlika je, da en zaposlen ne uveljavlja 

olajšave za vzdrževane 
družinske člane, medtem 
ko ima drugi zaposleni 
3 otroke v olajšavi.

Ker pri obeh 
zaposlenih »lovimo« 
1.000 € neto 
izplačila, lahko 
razliko prikažemo 
kot delovno uspešnost, 
ki je pri zaposlenem 
brez olajšav bistveno višja 
(delovna uspešnost 
znaša 383,51 €) kot pri 
zaposlenem, ki uveljavlja olajšave (delovna uspešnost je 
168,71 €). Razlika je 214,80 €. Zaradi te razlike je tudi 
strošek prispevkov delodajalca višji za 34,58 €. Skupna 
razlika v bruto bruto strošku dela pa je 249,38 EUR, kar 
vsekakor ni zanemarljiv podatek.

Menim, da je še vedno najbolje, da se delavec in delodajalec 
določita bruto plačo, kot fiksni del plače in se dogovorita 
še o variabilnem delu plače, ki je odvisen od različnih 
dejavnikov. Spletne aplikacije na različnih računovodskih 
portalih nam omogočajo enostaven preračun plače, ki 
je lahko v pomoč ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi tako 
delodajalcu kot delavcu.

PRIKAZ OBRAČUNA PLAČE PO NETO SISTEMU IN   
NJEGOVE SLABOSTI 

Katja Petković

Papirni račun Brez olajšav za vzdrževane člane 3 vzdrževani otroci

Dogovorjena neto plača 1000 1000

Bruto strošek delodajalca 1739,77 1490,39

Davki in prispevki 739,77 490,39

Bogat podjetnik je umiral. Notarju je narekoval oporoko.
"Ko bom umrl me sežgite."
"Kaj pa pepel?" ga vpraša notar.
"Pošljite ga na davčno upravo in pripišite: "No, sedaj imate vse!"
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Novi Zakon o delovnih razmerjih, ki je bil sprejet v letu 
2013 (Ur.l. RS št.21/2013, v nadaljevanju ZDR-1) ne 
prinaša revolucionarnih sprememb oz. novosti glede same 
predpisane vsebine pogodb o zaposlitvi in v glavnem 
ohranja dosedanje pogodbene vsebine. 

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene 
delovno razmerje. Vsako delovno razmerje se začne s 
pogodbo o zaposlitvi, ki mora biti podpisana iz strani obeh 
pogodbenih strank. To pa je le eden od nujnih pogojev, ki 
jih mora tovrstna pogodba vsebovati. Pogodba o zaposlitvi 
se mora po zakonu skleniti v pisni obliki. Delodajalec, ki 
delavcu ne izroči pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki, stori 
prekršek. 

Vendar pa pisna oblika ni pogoj za obstoj in veljavnost 
pogodbe o zaposlitvi, saj je enako veljavna tudi pogodba, 
ki se sklene ustno ali kako drugače. 

Pogodba o zaposlitvi se praviloma sklepa za nedoločen čas, 
s polnim delovnim časom (40 ur na teden). Zaradi vedno 
večje potrebe po fleksibilnosti dela pa so vedno bolj v rabi 
pogodbe, ki odstopajo od standardne oblike, kot denimo 
pogodba o zaposlitvi za določen čas.

POZOR! Če v pogodbi o zaposlitvi ni določen čas trajanja, 
se šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas. 

Pogodbo o zaposlitvi lahko sklene oseba, ki je dopolnila 
15 let. Sklenitev pogodbe z osebo, mlajšo od 15 let, je 
neveljavna. 

Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati (31. čen ZDR-1):

- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega 
prebivališča oziroma sedeža, 

- datum nastopa dela, 

- naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim 
opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o 
zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka stopnja in smer 
izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 
22. členom ZDR-1, 

- kraj opravljanja dela; če ni naveden točen kraj velja, da 
delavec opravlja delo na sedežu delodajalca, 

- čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi in 
določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je pogodba 
sklenjena za določen čas, 

- določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali 
krajšim delovnim časom, 

- določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in 
razporeditvi delovnega časa, 

- določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR, ki mu 
pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, ter 

o morebitnih drugih 
plačilih, 

- določilo o drugih 
sestavinah 
plače delavca, 
o plačilnem 
obdobju, plačilnem 
dnevu in o načinu 
izplačevanja plače, 

- določilo o letnem 
dopustu oziroma 
načinu določanja 
letnega dopusta, 

- dolžino odpovednih rokov, 

- navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca, 
oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje 
dela delavca, 

- druge pravice in obveznosti v primerih, ki jih določa 
zakon. 

Pogodbene stranke v pogodbi o zaposlitvi pa se lahko 
sklicujejo tudi na druge veljavne zakone, kolektivne 
pogodbe in splošne akte delodajalca glede:

- dnevnega ali tedenskega delovnega časa in razporeditve 
delovnega časa, 

- sestavin plače delavca, plačilnega obdobja, plačilnega 
dneva in načina izplačevanja plače, 

- dolžine letnega dopusta in načina njegovega določanja, 

- dolžine odpovednih rokov

Seveda pa sklenitev pogodbe o zaposlitvi predstavlja le 
del postopka sklenitve delovnega razmerja. Ob tem pa 
ne smemo pozabiti tudi na ostale dolžnosti, postopke in 
pravila.

Vse od prijave delovnega mesta, pa vse do izročitve potrdila 
delavcu o prijavi v obvezno pokojninsko, invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje najkasneje pred začetkom dela 
oz. najkasneje na dan začetka dela. Delavcu  se mora 
predložiti fotokopijo te prijave. 

KAJ NAJ VSEBUJE POGODBA O ZAPOSLITVI?

KADRI

Snežana Bjelošević

Gospod direktor, v vaši odsotnosti vas je iskal neki 
gospod, ki je dejal, da vam bo polomil vse kosti."
"In kaj ste mu odgovorili?"
"Da mi je žal, ker vas ni!"
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Povračila stroškov v zvezi z delom

Pri obravnavi povračil stro-
škov v zvezi z delom je treba 
ločiti njihovo delovnoprav-
no obravnavo od davčne 
obravnave. Pravico delav-
ca 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 opra-
vljanju 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 dohodnini – 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 do-
hodka iz delovnega razmerja (v nadaljevanju davčna osno-
va), 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 po-
vračila v delu, ki presega znesek, določen v Uredbi, všteva 
v davčno osnovo.    

Prehrana med delom (2. člen Uredbe)  

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 €. Če je delojemalec na delu več kot 10 
ur, se v davčno osnovo dodatno ne všteva 0,76 € za vsako 
nadaljnjo dopolnjeno uro po 8. urah prisotnosti. 

Prevoz na delo in z dela (3. člen Uredbe)                                     

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 deloje-
malca, ki je najbližje mestu opravljanja dela, če je mesto 
opravljanja dela oddaljeno od delojemalčevega običajnega 
prebivališča vsaj 1 kilometer. Če delojemalec nima mo-
žnosti uporabe javnega prevoza, se v davčno osnovo ne 
všteva povračilo stroškov prevoza v višini 0,18 € za vsak 
polni kilometer.

Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila 
v privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo za-
gotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov prevoza na delo 
všteva v davčno osnovo. Za javne uslužbence in funkcio-
narje v državnih organih je treba upoštevati tudi določi-
la Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela 
javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih 
(Uradni list RS, št. 95/06 s spremembami), ki v 4. členu 
določa, da zaposlenemu povračilo stroškov ne pripada, če 
ima v uporabi službeno vozilo. 

Povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem 
Dnevnice (4. člen Uredbe) 

Uredba višino neobdavčenega zneska dnevnice določa v 
odvisnosti od časa trajanja službenega potovanja. Znesek 
neobdavčene dnevnice se zmanjša, če stroški prenočeva-
nja na službenem potovanju vključujejo zajtrk (povezava 
4. člen in tretji odstavek 6. člena Uredbe).
 

Neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v 
tujino se določi glede na višino zneska, ki je za posame-
zno državo oziroma območje določen v Uredbi o povra-
čilu stroškov za službena potovanja v tujino – Uredba za 
tujino (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami).
Uredba za tujino v 8. členu določa, da se delojemalcu za 
pokritje stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice, če 
je na službenem potovanju v tujini zagotovljena brezplač-
na prehrana. Velja tudi, da za odsotnost nad 14 do 24 ur 
delojemalcu pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost 
nad 8 ur do dva obroka in za odsotnost nad 6 ur en obrok 
prehrane. 
 

 

Službeno 
potovanje

nad 12 do 
24 ur

nad 8 do
12 ur

nad 6 do
8 ur

v Sloveniji 21,39 € 10,68 € 7,45 €

V Sloveniji – 
zajtrk plačan 90 % zneska 85 % zneska /

Službeno 
potovanje

nad 14 do 
24 ur

nad 8 do
14 ur

nad 6 do
8 ur

v tujini znesek po 10,68 € 7,45 €

Uredbi za 
tujino

75 % zneska 
po Uredbi za 

tujino

25 % zneska 
po Uredbi za 

tujino
/

v tujini – 
zajtrk plačan

90 % zneska 
po Uredbi za 

tujino

75 % zneska 
po Uredbi 
za tujino, 

zmanjšano 
za 15 %

/

DAVKI

POVRAČILA MATERIALNIH STROŠKOV ZA PREVOZ IN
PREHRANO (VKLJUČNO Z DNEVNICAMI IN KILOMETRINO)

Sanja Radovičevič
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Za službena potovanja v Sloveniji Uredba ne določa 
zmanjšanja dnevnice, če ima delojemalec zagotovljene 
brezplačne obroke, zato je smiselno, da delodajalec te pri-
mere uredi z notranjim aktom, v katerem opredeli, da se v 
teh primerih pripadajoča dnevnica zmanjša oz. ne izpla-
ča. Če delodajalec delojemalcu na službenem potovanju v 
Sloveniji zagotovi brezplačne obroke in izplača dnevnico, 
ki po vsebini pomeni povračilo stroškov prehrane na služ-
benem potovanju, je treba zagotovljene brezplačne obroke 
presojati na podlagi določb 39. člena ZDoh-2, kot ugo-
dnost v naravi.

Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja 
izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju 
Slovenije, delojemalec pa se vsakodnevno vrača v kraj, kjer 
prebiva, se dnevnice vštevajo v davčno osnovo, ne vštevajo 
pa se povračila stroškov prehrane med delom.

Kadar je izplačilo opravljeno fizični osebi, ki na podlagi 
imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na 
podlagi predpisov o volitvah, znesek celodnevne dnevnice 
znaša 15 €.

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju (5. 
člen Uredbe) 

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 oseb-
nega 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 uporablja službeno vozilo, se za povrači-
lo stroškov prevoza šteje tudi povračilo stroškov za takse, 
cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za gorivo. Če 
delojemalec uporablja službeno vozilo tudi v privatne na-
mene, 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. 

Če delojemalec za službeno pot uporablja lastno prevozno 
sredstvo, se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno 
osnovo do višine 0,37 eur za vsak prevožen kilometer. 

Poročanje o izplačevanju materialnih stroških po 
1.1.2014

Od 1.1.2014 bomo na iREK obrazcih  poročali o izplača-
nih dohodkih iz delovnega razmerja, od katerih ne obra-
čunavamo dohodnine ( po 44.čl. ZDhd-2)  ali prispevkov  
( po ZPIZ-2).
To pomeni, da poročamo o izplačani  prehrani, prevozu 
na/iz dela, izplačanih dnevnic, kilometrin, nočnin, teren-
skih dodatkov, nadomestil za ločeno življenje, vseh oblik 
odpravnin, in nagrad, solidarnih pomoči, premij PDPZ... 

Več o tem pišemo na drugem mestu.

DAVKI
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DAVKI

TERENSKI DODATEK, NADOMESTILO ZA LOČENO
ŽIVLJENJE IN JUBILEJNA NAGRADA

Pri izplačilu drugih materialnih stroškov, kot so 
nadomestilo za terenski dodatek, nadomestilo za ločeno 
življenje in jubilejne nagrade, moramo upoštevati Zakon 
o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 s 
spremembami) ter Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni 
list RS, št. 13/11 – UPB7).

Zakon o dohodnini v prvem odstavku 44. člena 
opredeljuje, da se dohodek iz delovnega razmerja ne 
upošteva v davčno osnovo. Pri določanju višin povračil 
stroškov v zvezi z delom in dohodkov, ki jih v skladu s 3., 
4., 7. in 8. točko prvega odstavka tega člena določi vlada, 
se kot podlago upošteva raven posameznih navedenih 
pravic delojemalcev, določena z zakoni in s kolektivnimi 
pogodbami na ravni države (določa Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06 s 
spremembami).

Če delodajalec izplačuje navedena povračila stroškov 
v zvezi z delom in dohodke, ki so višji od zneskov, ki 
jih za navedena povračila in dohodke določi vlada, se 
znesek posameznega povračila oziroma dohodka v delu, 
ki presega znesek, določen s strani vlade, všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Terenski dodatek (7. člen Uredbe)
Povračilo stroškov za delo na terenu se ne všteva v 
davčno osnovo, če je izplačano delojemalcu, ki najmanj 
2 dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega 
običajnega prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca, 
do višine 4,49 € na dan, če delodajalec zagotovi prehrano 
in prenočevanje. Če delodajalec ne zagotovi prehrane in 
prenočevanja, se v davčno osnovo ne všteva povračilo 
stroškov v višini, kot je z Uredbo določeno za dnevnice in 
prenočevanje na službenem potovanju.

Če je zaradi potreb delovnega procesa določeno delo pri 
delodajalcu organizirano kot izmensko delo, se terenski 
dodatek, izplačan delojemalcu, ki najmanj dve izmeni, ki si 
sledita ena za drugo, dela v kraju, v katerem nima svojega 
običajnega prebivališča in v katerem ni sedež delodajalca, 
ne všteva v davčno osnovo, do višine 4,49 € na dan.

Prav tako tudi velja, da se v primeru ko je bilo delojemalcu 
izplačano nadomestilo za ločeno življenje, terenski dodatek 
všteva v davčno osnovo, razen če je bil delojemalec z 
delovnega mesta, na katerega je bil razporejen ali napoten 
na delo zaradi službenih potreb, poslan na teren.

Nadomestilo za ločeno življenje (8. člen Uvedbe)
Prav tako se nadomestilo za ločeno življenje ne všteva 
v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja 

delojemalca, ki opravlja 
delo izven kraja, kjer 
živi s svojo družino 
ter zato zaradi 
službenih potreb 
v času delovnih 
obveznosti prebiva 
ločeno od svoje 
družine, do višine 
334 € na mesec. 

Pri tem je potrebno 
upoštevati, da je družina po 
tem členu življenjska 
skupnost staršev in 
otrok, določena s predpisi o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le 
do otrokovega dopolnjenega osemnajstega leta starosti 
oziroma največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta 
starosti, če se otrok redno šola. Ne glede na prejšnji stavek 
je družina po tem členu tudi življenjska skupnost zakoncev 
oziroma zunajzakonskih partnerjev.

Jubilejna nagrada (7. člen  Uvedbe)
Delavcu pripada jubilejna nagrada za skupno delovno 
dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu. 
Jubilejno nagrado za isti jubilej je neobdavčeno možno 
izplačati samo enkrat in se ne všteva v davčno osnovo do 
višine:

– 460 eurov za 10 let delovne dobe,

– 689 eurov za 20 let delovne dobe,

– 919 eurov za 30 let delovne dobe,

– 919 eurov za 40 let delovne dobe.

Urška Bajuk

Kriminalist pride h kmetu, da bi preiskal njegovo 
posest. Kmet mu pravi, da lahko pregleda vse, razen 
zadnjega dela vrta. Kriminalist mu pokaže značko 
in pravi: ''Vidiš to značko? S to značko lahko 
počnem kar koli in ti mi ne moreš nič preprečiti!'' 
Čez nekaj minut se sliši vpitje, nato pa priteče 
kriminalist, ki beži pred razjarjenim bikom. Kmet 
odvrže orodje, steče k ograji in zavpije: ''Značko, 
značko mu pokaži!'' 
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POROČANJE O IZPLAČILIH MATERIALNIH STROŠKOV
NA REK OBRAZCIH PO 1.1.2014

Delodajalci morajo Dur-
su  poročati o dohodkih 

izplačanih delavcem, s 
katerimi je sklenjeno 
delovno razmerje. Ne-
kateri od teh dohodkov 
se vštevajo v davčno 

osnovo (obdavčeni do-
hodki), nekateri pa ne 

(neobdavčeni dohodki).

Med neobdavčenimi dohodki, o katerih poročamo so:
1 .povračila  stroškov v zvezi z delom:
• prehrana- izplačana povračila stroškov prehrane. Če de-

lodajalec delavcem zagotavlja prehrano med  delom v 
obliki obroka, ne poročamo. Če pa prejme razliko med 
vrednostjo zagotovljenega obroka in pripadajočim zne-
skom prehrane, znesek te razlike poročamo. Tudi o izpla-
čilu prehrane v obliki bonov poročamo.

• prevoz na delo-znesek javnega prevoza ali priznana kilo-
metrina. O znesku prevoza na delo, ki ga zagotavlja delo-
dajalec (sam ali naroči prevoznika), ne poročamo. Prav 
tako ne poročamo o stroških prevoza na delo in z njega s 
službenim vozilom.

• terenski dodatek,
• nadomestilo za ločeno življenje.

2. povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem:
• dnevnica kot povračilo stroškov prehrane,
• stroški javnega prevoza – vozovnice, taksi, prevoz in pre-

nos stvari in prtljage,
• kilometrina, če je odobrena uporaba lastnega avtomo-

bila,
• parkirnina in cestnina,
• stroški prenočevanja,
• drugi stroški v zvezi z opravljanjem nalog na službenem 

potovanju, izkazani z računi.

Poročamo tudi o stroških prenočevanja ali prevoza, ki 
jih delodajalec plača neposredno izvajalcu storitve ali  so 
plačani z njegovo poslovno kartico in stroških hotelskih 
storitev, ki jih delodajalec hkrati plača za več delavcev so-
razmerno po posamezniku. Če je račun plačan vnaprej in 
ni znano za koga, poročamo, ko je ta podatek znan in je 
izdan potni nalog.

Če so stroški službene poti plačani s poslovno kartico pod-
jetja, se poroča skupaj z ostalimi izplačanimi stroški služ-
bene poti, če pa ostali stroški niso nastali, pa  zadnji dan 
v mesecu.

Poročamo tudi o akontacijah potnih stroškov, ki jih do-
polnimo po opravljeni službeni poti, ko poročamo o de-
janskih stroških.

O stroških prevoza na izobraževanje in morebitnih noči-
tvah med izobraževanjem se tudi poroča. O plačani koti-
zaciji za izobraževanje pa se ne poroča.

Ne poročamo o stroških povezanih s službenim avtomo-
bilom (gorivo,cestnine,vinjete) in stroškov reprezentance 
na službeni poti.

3. jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za sku-
pno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina 
ob upokojitvi in enkratna solidarnostna pomoč,

4. odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je 
izplačana v skladu ZDR-1, vendar največ do velikosti dese-
tih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji,

5. odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, ki je izplačana v skladu z ZDR-1, vendar naj-
več do velikosti treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih 
v Sloveniji,

6. premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki jih za račun delavca zavaro-
vanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega načrta.

Če za vse naštete vrste dohodkov  izplačani zneski  prese-
gajo zneske po ZDoh-2 ali po davčni uredbi ali jih izplaču-
jemo večkratno, to razliko oziroma zneske obravnavamo 
kot obdavčene dohodke. Tudi o teh poročamo na REK 
obrazcih.
Poročamo tudi o neobdavčenih dohodkih, ki so izplačani 
lastnikom podjetij za poslovodenje.
Ne poročamo o povračilih stroškov za samostojne podje-
tnike (s.p).

Način poročanja:

1 .če je neobdavčen dohodek  v posameznem mesecu iz-
plačan pred izplačilom plač ali s plačo, se poroča skupaj 
s plačo.

2. če je neobdavčen dohodek izplačan samostojno, poroča-
mo enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, najkasne-
je zadnji dan meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili 
izplačani (izplačano v mesecu aprilu, poročamo najka-
sneje zadnji dan meseca maja).

DAVKI

Ivica Hadžič



 BONUS

Časopis računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o. 17 

Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 

(ZPIZ-2), ki je začel 
veljati decembra 2012, 
od 1. 7. 2013 uvaja 
tudi možnost delne 
oprostitve plačila 

prispevkov delodajalca 
za starejše zaposlene. 

Ugodnosti pri zaposlitvi starejših
Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delno oprostitev plačila prispevkov za starejše zaposlene 
lahko uveljavljate zavezanci za plačilo prispevkov 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
to pomeni delodajalci in izplačevalci nadomestil (kot 
določa 153. člen ZPIZ-2, 1. odstavek, 1. alineja).

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?
Delodajalci in izplačevalci nadomestil ste oproščeni 
plačila prispevkov delodajalca:
• v višini 30 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki so 

dopolnili 60 let starosti, in
• v višini 50 % za zaposlene v delovnem razmerju, ki 

izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do 
predčasne pokojnine (po 2. odstavku 29. člena ZPIZ-2).

To pomeni, da so:
v letu 2014 dopolnili starost 58 let in 4 mesece (ženske) 
oziroma 58 let in 8 mesecev (moški);

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov?
Določilo o delni oprostitvi plačila prispevkov delodajalca 
za starejše zaposlene (po 156. členu ZPIZ-2) se uporablja 
od 1. 7. 2013.

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov?

Delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca v višini 
50 % za starejše zaposlene, ki izpolnjujejo starostni 
pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, 
lahko uveljavljate, dokler vaš zaposleni ne dopolni 60. leta 
starosti.

Po tem obdobju, torej po dopolnjenem 60. letu starosti, 
ste zanj upravičeni do oprostitve plačila prispevkov 
delodajalca v višini 30 %.

OLAJŠAVE PRI ZAPOSLOVANJU STAREJŠIH OSEB

KADRI

Darja Sušnik

RAČUNOVODSKA OBRAVNAVA PLAČ IN DRUGIH
STROŠKOV DELA

V času trajanja delovnega razmerja ima delavec pravico 
do plačila za delo in pravico do nadomestil za upravičeno 
odsotnost z dela, ter pravico so povračil stroškov povezanih z 
delom, ter tudi do drugih prejemkov, ki so vezani na zakonske 
določbe ali dogovor na podlagi kolektivnih pogodb (regres 
za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostna 
pomoč,…).
Načeloma so vsi zneski, ki jih delodajalec izplača delavcu, 
tudi davčno priznan strošek podjetja, če so od njega plačani 
ustrezni davki in prispevki. Strošek pa ne morejo biti zneski, 
ki jih podjetje dobi povrnjene od raznih ustanov – na primer  
nadomestilo za bolniško odsotnost od Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, ali nadomestilo za invalidnost od ZPIZ-za.
Stroški dela se delijo na stroške bruto plač (to je osnovna bruto 
plača in vsi dodatki na plačo, ki pripadajo delavcu), stroške 
povračil delavcem in stroške delodajalčevih prispevkov na 
plače. Glavni stroški povračil delavcem so stroški za prehrano 
med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, terenski dodatki, 
ter stroški službenih potovanj.  Stroški se obračunavajo v 
skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, s panožno kolektivno 
pogodbo in morebitnimi akti delodajalca.  
Za namene pripoznavanja stroškov se vsak mesec sestavi 

obračun (plačilna lista, 
potni nalogi…).Ti 
obračuni predstavljajo  
znesek stroškov za 
obračunski mesec, 
za del ki ga podjetje 
dobi povrnjenega se 
knjiži terjatev. Proti 
knjižba obračunanim 
stroškom je  obveznost. 
Obveznost pa se zapre s 
plačilom, kar je običajno 
v naslednjem koledarskem 
mesecu. Ločeno se vodijo 
obveznosti  za neto plačo, 
za prispevke in za zneske povračil stroškov in ostalih prejemkov.
Stroški dela se ob koncu obračunskega obdobja prenesejo med 
odhodke in tako vplivajo na poslovni izid. V proizvodnem 
podjetju pa se del stroškov  dela ob koncu obračunskega 
obdobja zadržuje v vrednosti  proizvodov na zalogi 
(dokončanih in nedokončanih), in so del poslovnih odhodkov 
šele v prihodnjem obdobju, ko je proizvod prodan.

Kristina Janževič
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Katere so olajšave?
Oprostitev plačila 

prispevkov delodajalca 
za prvih 24 
mesecev zaposlitve 
brezposelnih mladih 
v starosti do 30 let. 

Oprostitev plačila se 
nanaša na prispevke 

delodajalca za socialno 
varnost (prispevke 
za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 

zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo 
in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila 
prispevkov?
Za zaposlitev brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe 
o zaposlitvi: 
• mlajši od 30 let,

• najmanj 3 mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci 
brezposelnih.

 Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena :
• za nedoločen čas in v obdobju od 1. 11. 2013 do 31. 12. 

2014, 

• zaposlitev morate ohraniti najmanj 24 mesecev 
neprekinjeno.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?
Delodajalci:
• ki zadnje 3 mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 

za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi – niste začeli 
postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim 
niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih 
razlogov;

• pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas z 
mladimi brezposelnimi – niste imeli blokiranega TRR 
(transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več;

• v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi 
za nedoločen čas z mladimi brezposelnimi – ste redno 
izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za 
socialno varnost zaposlenih.

Opozorilo:
Če delodajalec, ki uveljavlja oprostitev plačila prispevkov 
na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas, omenjeno pogodbo odpove iz poslovnih razlogov pred 
iztekom 24 mesecev zaposlitve, mora plačati prispevke 
delodajalca za socialno varnost za celotno obdobje 

dejanske zaposlitve mladih. Enako velja, če se mladi, za 
katere delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov 
na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas, odločijo za izredno odpoved omenjene pogodbe pred 
iztekom 24 mesecev zaposlitve.

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov?
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno 
varnost lahko uveljavljate, če v obdobju od 1. 11. 2013 do 
31. 12. 2014 sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas z brezposelnimi, ki so mlajši od 30 let in so najmanj 3 
mesece neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov?
Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno 
varnost uveljavljate pri Davčni upravi RS (DURS-u). Ne 
zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju 
pogojev. DURS bo od Zavoda za zaposlovanje po uradni 
dolžnosti pridobil podatke, ali mladi brezposelni, za katere 
nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, 
ustrezajo tem pogojem. Če nameravate uveljavljati 
oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vam mladi 
brezposelni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas lahko predložijo potrdilo, iz katerega je 
razvidno izpolnjevanje pogojev. Potrdilo pridobijo na 
Zavodu za zaposlovanje.

KADRI

KATERE SO OLAJŠAVE  PRI ZAPOSLOVNJU MLADIH?

Darja Radonić

Ena cigareta skrajša življenje za 2 minuti,
ena steklenica vina za 4 minute,
en delovni dan pa za 8 ur.
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OBRAČUN NADOMESTIL
(BOLNIŠKI DOPUSTI IN DRUGA NADOMESTILA)

O nadomestilih plač govori 137. člen zakona o delovnih 
razmerjih, ki določa, da ima delavec pravico do nadome-
stila plače za čas odsotnosti, v primerih in v trajanju, dolo-
čenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne 
dela iz razlogov na strani delodajalca. 

Konkretno gre za odsotnosti z dela zaradi izrabe letne-
ga dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin 
(lastne poroke, smrti zakonca oz. staršev, hujše nesreče, 
ki zadane delavca), izobraževanja, z zakonom določenih 
praznikov ter dela prostih dni in ko delavec ne dela iz ra-
zlogov na strani delodajalca. Pravico do nadomestila pla-
če ima tudi delavec, ki izrablja starševski dopust in sicer 
skladno s predpisi, ki urejajo starševski dopust. Pravico do 
nadomestila dodatno razširjajo tudi nekatere kolektivne 
pogodbe (npr. pravica do nadomestila zaradi stavke).

Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev 
v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove 
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer iz 
lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako posame-
zno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni v 
koledarskem letu.  V času daljše odsotnosti z dela izplača 
delodajalec nadomestilo plače v breme zdravstvenega za-
varovanja. 

Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upra-
vičen do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravi-
čen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimal-
ne plače. 

Delavcu pripada nadomestilo plače v višini njegove pov-
prečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh 
mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih 
pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposli-
tve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal 
nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi 
za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začet-
kom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih 
treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada 
nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v po-
godbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme prese-
gati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. 

V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali po-
škodbe, ki ni povezana z delom, znaša višina nadomestila 
plače delavcu, ki bremeni delodajalca, 80 odstotkov plače 
delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. 

Delodajalec je delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače 
za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obve-
znost delavca na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne 
dela. 

Pri nadomestilih je največ 
posebnosti, kadar gre 
za odsotnost z dela 
zaradi bolezni ali 
poškodbe.

V tem primeru pri-
pada nadomestilo 
plače zavarovan-
cem v breme obve-
znega zdravstvenega 
zavarovanja od prvega 
delovnega dne zadr-
žanosti od dela zaradi 
presaditve živega tkiva 
in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, 
nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki 
ju odredi osebni zdravnik, zaradi poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni in v primerih prostovoljnega darovanja 
krvi. Slednja pripada samo zavarovancem, ki imajo skle-
njeno pogodbo o zaposlitvi.

V primeru začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom, poklicne bolezni ali po-
škodbe pri delu pa imajo zavarovanci pravico do nadome-
stila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja 
od 31. delovnega dne zadržanosti od dela. Od prvega do 
tridesetega dne zadržanosti od dela pa izplačuje nadome-
stilo delodajalec v svoje breme.

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nado-
mestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter 
načina valorizacije.

Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in na-
domestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispev-
kov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala 
začasna zadržanost od dela.

PLAČE

Alenka Staver

Prednovoletna zabava in žurka v službenem 
kolektivu. Glavno vlogo ima tudi šef, ki v tem 
prednovoletnem času praznuje.
Šef govori nekaj vicev, sodelavci se smejejo .. vse 
je veselo, le Miha se ne smeji.
Šef ga vpraša: "Zakaj se pa ti ne smejiš, je kaj 
narobe, se slabo počutiš?"
Miha odgovori: "Ne ni se mi treba, ker grem čez 
en mesec v penzijo."
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ODPRAVNINA PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH
RAZMERJIH (ZDR-1)

KADRI

Odpravnina je denarni prejemek delavca, ki mu ga je 
delodajalec v določenih primerih dolžan izplačati ob 
prenehanju delovnega razmerja in pomeni zagotavljanje 
socialne varnosti delavca ob prehodu v brezposelnost  oz. 
pavšalni nadomestek delavcu za vse delo pri delodajalcu. 

ODPRAVNINA PRI PRENEHANJU POGODBE O 
ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN ČAS
Novi zakon o delovnih razmerjih – ZDR 1 je uvedel novost, 
to je obveznost delodajalca, da delavcu izplača odpravnino 
tudi pri prenehanju delovnega razmerja, nastali zaradi 
poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o 
zaposlitvi. Obveznost plačila odpravnine za delodajalca 
pri prenehanju zaposlitve za določen čas urejajo določbe 
79. člena ZDR-1. 

Delavcu, ki mu preneha 
pogodba o zaposlitvi 
za določen čas pripada 
odpravnina in sicer v 
vseh primerih, ko je bila 
pogodba za določen čas 
sklenjena po 12.4.2013 in 
gre za prenehanje pogodbe 
o zaposlitvi za določen čas 
brez odpovednega roka, s 
potekom časa, za katerega 
je bila pogodba sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo 
opravljeno ali je potekel razlog, zaradi katerega je bila 
sklenjena. 

Po navedenih določilih pa pravice do odpravnine nima: 
- delavec v primeru sklenjene pogodbe za določen čas, če 

gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
- v primeru prenehanja pogodbe za določen čas za 

opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece  
v koledarskem letu 

- v primeru prenehanja pogodbe za določen čas za 
opravljanje javnih del oz. pogodbe, sklenjene zaradi 
vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 
skladu z zakonom.

- delavec, ki mu poteče pogodba za določen čas in 
delodajalec potem z njim sklene pogodbo za nedoločen 
čas

- ali mu je delodajalec potem ponudil pogodbo za 
nedoločen čas, pa je delavec ni sprejel.

Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna 
plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev 
oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o 
zaposlitvi za določen čas. Pri tem delavcu, ki mu preneha 
pogodba o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za 

eno leto ali manj, pripada 
odpravnina v višini 
1/5 osnove, če je 
pogodba o zaposlitvi 
za določen čas 
sklenjena za več 
kot eno leto, pa 
ima delavec ob 
prenehanju pogodbe 
o zaposlitvi pravico 
do odpravnine v višini 
povprečne mesečne plače 
delavca za polni delovni 
čas iz zadnjih treh 
mesecev, povečane za sorazmerni del odpravnine v višini 
1/5 osnove za vsak mesec dela.

Po ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, ki so neposredno 
ali posredno povezani z zaposlitvijo in se vključuje med 
dohodke iz zaposlitve kot jih določa 37.člen ZDoh-2.

To pa pomeni, da se pri izplačilu odpravnine zaradi 
prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, določene 
z 79. členom ZDR-1, od celotnega izplačanega zneska, 
obračuna tudi dohodnina in prispevki za socialno varnost. 

ODPRAVNINA PRI PRENEHANJU POGODBE O 
ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS S STRANI 
DELODAJALCA 
Po 44. Čl. ZDoh-2  v davčno osnovo dohodkov iz delovnega 
razmerja ne sodi odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja 
in izplačana po določbah 108. Č. ZDR-1, ko delodajalec 
odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz 
razloga nesposobnosti. Osnova za izračun odpravnine je 
povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi 
jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred 
odpovedjo in mu pripada v višini:

• 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je 
zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

• 1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri 
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset 
let do 20 let,

• 1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri 
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let. 

Delavcu pripada odpravnina:

- ob  odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca 
iz poslovnega razloga, ki je podan v primeru trajnega 
prenehanja potrebe po opravljanju določenega dela 
delavcev, 

Danica Grčar



 BONUS

Časopis računovodskega podjetja Biro BONUS d.o.o. 21 

Samostojni podjetnik (s.p.) je 
fizična oseba, ki na trgu sa-

mostojno opravlja prido-
bitno dejavnost v okviru 
organiziranega podjetja. 
Za mnoge podjetnike 
je ustanovitev tovrstne 
oblike podjetja velikokrat 

najprimernejša za začetek 
poslovne kariere. Prednost 

je predvsem v tem, da ne po-
trebujejo denarnega vložka 
v obliki osnovnega kapitala, 

ustanovitev je enostavna in hitra in prosto razpolagajo z de-
narnimi sredstvi. 

V skladu s 4. členom ZPSV (Zakon o prispevkih za socialno 
varnost), mora samostojni podjetnik plačevati naslednje pri-
spevke: 
- prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za starševsko varstvo in 
- prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo pri-

spevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne 
v mesecu za pretekli mesec. 

To sicer še ne pomeni, da je v svojem podjetju sklenil delovno 
razmerje, temveč gre za samozaposleno osebo. Posledično si 

ne izplačuje plače, regresa in drugih bonitet, ki sicer pripadajo 
zaposlenim.

In ker želi vlada spodbuditi samozaposlovanje in motivirati 
mlade k vstopu v svet podjetništva, so z novim zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) uvedli 
delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje ob prvem vpisu v register. Ta sprememba 
je stopila v veljavo s 1. julijem 2013 in dejansko velja samo za 
samozaposlene, ki prvič odpirajo s.p.. Delna oprostitev pa ne 
velja za vse tiste, ki so bili vpisani v poslovni register pred 1. 
julijem 2013 oz. so imeli odprt s.p. že v preteklosti.  

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane  
kot samozaposleni, so oproščene plačila prispevka zavarovan-
ca in prispevka delodajalca, in sicer: 
- v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka za PIZ,
- v naslednjih 12 mesecih pa plačila v višini 30 % zneska pri-

spevka za PIZ.
Razliko do polnega zneska prispevkov Zavodu za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje krije Republika Slovenija. 

Sprejeti ukrep je zelo dobrodošel za vse tiste, ki razmišljate o 
samozaposlitvi, saj zmanjša finančno obremenitev ob začetku 
opravljanja dejavnosti. In ravno v tej fazi »vam vsak euro pri-
de še kako prav«.  

ZMANJŠANJE PRISPEVKOV ZA S.P., KI ZAČENJAJO
Z DEJAVNOSTJO, ZA PRVI DVE LETI

- delodajalec dolžan delavcu odpravnino izplačati tudi pri 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.

- odpravnino delavcu je dolžan plačati tudi delodajalec 
prevzemnik, ki je od delodajalca prenosnika prevzel vse 
pogodbene obveznosti iz delovnih razmerij in sicer v 
primeru, da delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker 
je iz objektivnih razlogov prišlo do poslabšanja pravic 
delavca iz pogodbe o zaposlitvi oz. da se bistveno 
spremenijo pogoji dela delavca (3. odst. 75. člena ZDR-1. 

- do odpravnine je upravičen delavec, ki izredno odpove 
pogodbo o zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca 
(npr. da delodajalec delavcu dvakrat zaporedoma ali v 
obdobju šestih mesecev ni izplačal plače v zakonskem oz. 
pogodbeno dogovorjenem roku) po 111. členu ZDR-1. 

- delavec ima pravico do odpravnine tudi v primeru 
stečaja, potrjene prisilne poravnave, prisilne likvidacije 
in v drugih primerih prenehanja delodajalca (106. in 
107. člen ZDR-1).

Pri izplačilu odpravnine iz naslova prenehanja delovnega 
razmerja iz poslovnega razloga, se ne obračuna dohodnina, 
niti prispevki za socialno varnost. Izjema pa so primeri, ko 
gre za izplačilo odpravnine višje od 10 povprečnih plač, 
ko je potrebno od presežno izplačanega zneska obračunati 
tudi dohodnino in prispevke za socialno varnost.

ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
Odpravnina ob upokojitvi je urejena v 132. Členu ZDR-1 
in pripada delavcu, ki je pri zadnjem delodajalcu zaposlen 
najmanj pet let in se upokoji, izplačati jo je dolžan zadnji 
delodajalec.

Višina odpravnine ob upokojitvi znaša dve povprečni 
mesečni plači v RS za pretekle tri mesece ali dve povprečni 
mesečni plači delavca za pretekle 3 mesece, če je to zanj 
ugodneje. Lahko pa je s kolektivno pogodbo dejavnosti 
odpravnina določena tudi drugače.

Suzana Miljević

KADRI
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AKTUALNO

Zakon o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno 

(Uradni list RS, št. 12/07-
UPB1, v nadaljevanju: 
ZPDZC) določa, v 
katerih primerih se 
opravljanje dejavnosti 
oziroma dela šteje 

kot delo na črno, kdaj 
se šteje zaposlovanje 

delavcev kot zaposlovanje 
na črno, kdo je 
soudeleženec dela na 
črno in kaj je nedovoljeno 
reklamiranje.

V 7. členu ZPDZC so naštete dejavnosti oziroma dela, ki 
se ne štejejo za delo na črno. To so: medsebojna sosedska 
pomoč, delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, 
karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo in osebno 
dopolnilno delo. Osebno dopolnilno delo je obravnavano 
v 12. členu ZPDZC, podrobneje pa v Pravilniku o delih, 
ki se štejejo za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 
30/02, v nadaljevanju: pravilnik). 

Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, je 
razdeljen v točki A in B. 

V točki A so našteta dela pomoči v gospodinjstvu 
in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih 
sadežev in zelišč ter druga manjša dela (občasna pomoč v 
gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, 
počitniške hiše in podobno, vzdrževanje pripadajočih 
zunanjih površin ter delo na kmetiji, občasno varstvo 
otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, 
izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati 
na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih na primer spominki, dekorativni predmeti, 
tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi 
galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno 
uporabo ipd. ter prodaja teh izdelkov, nabiranje in prodaja 
gozdnih sadežev in zelišč, mletje žita ter žganje apna in 
oglja na tradicionalen način, občasno lokalno vodenje 
skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen 
način). 

V točki B. je kot delo, ki se šteje za osebno dopolnilno delo, 
opredeljeno izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti 
ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani 
iz gline in keramike, stekla, volne, bombaža, lana, konoplje 
in drugih naravnih vlaken, šibja, ličja, trsja, slame, lesa, 
živil, voska, naravnega usnja, kovin in kamna. 

Pogoj, da se izdelava izdelkov domače in umetne obrti 
iz navedenih materialov šteje za osebno dopolnilno delo, 
je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje strokovne 

komisije Obrtne zbornice Slovenije, da je določen izdelek 
predmet domače in umetne obrti. Izdelki domače oziroma 
umetne obrti morajo biti označeni z nalepko ali obešanko 
z napisom, da je to izdelek domače ali umetne obrti. 

Postopek priglasitve, sprememb in prenehanja 
opravljanja osebnega dopolnilnega dela
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora 
opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom 
priglasiti upravni enoti, na območju katere ima stalno 
oziroma začasno prebivališče. Če je priglasitev napačna 
ali nepopolna, upravna enota pozove posameznika, naj 
priglasitev dopolni v 8 dneh. Če posameznik priglasitve 
v tem roku ne dopolni, se šteje, da jo je umaknil. Če je 
priglasitev popolna, vpiše upravna enota posameznika, 
ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, v osmih dneh 
po prejemu popolne priglasitve v seznam zavezancev, 
ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in mu o tem v 
nadaljnjih osmih dneh izda potrdilo. 

Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev 
prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela 
opraviti v osmih dneh od spremembe oziroma prenehanja 
opravljanja osebnega dopolnilnega dela. 

Upravna enota v osmih dneh obvesti tržni inšpektorat, 
inšpektorat za delo, prometni inšpektorat in pristojni 
davčni urad o vpisu priglasitve, ali spremembe in o izbrisu 
posameznika, ki opravlja osebno 

Pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela
Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo, dokler 
so izpolnjeni naslednji pogoji:

- osebno dopolnilno delo je določeno v pravilniku;
- posameznik je pri pristojni upravni enoti vpisan v seznam 

zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo;
- letni prihodki iz naslova opravljanja tega dela ne presegajo 

minimalne letne plače v Republiki Sloveniji iz preteklega 
leta.  Podatke o letnem prihodku že med letom spremlja 
davčni urad, pri katerem je posameznik vpisan v davčni 
register. 

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora 
pristojnemu davčnemu uradu do desetega v mesecu po 
preteku vsakega trimesečja (do 10. aprila za obdobje od 
januarja do vključno marca, do 10. julija za obdobje od 
aprila do vključno junija ...) dostaviti podatke o doseženih 
prihodkih iz preteklega trimesečja na obrazcu iz priloge 3, 
ki je sestavni del pravilnika. 

V podatkih o doseženih prihodkih morajo biti navedeni 
skupni znesek prihodka in posamezni zneski, številke in 
datumi računov, ki so bili izstavljeni za opravljeno osebno 
dopolnilno delo. 

OSEBNO DOPOLNILNO DELO 

Ivanka Žnidaršič
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Če posameznik ne dostavi podatkov o doseženih 
prihodkih, mu davčni urad postavi dodatni rok 8 dni 
za dostavo navedenih podatkov. Če zavezanec tudi v 
dodatnem roku ne dostavi podatkov, davčni urad v 8 dneh 
po preteku dodatnega roka o tem obvesti upravno enoto. 

Davčni urad v 8 dneh obvesti upravno enoto tudi o letnih 
prihodkih, ki presegajo znesek minimalne letne plače v 
Republiki Sloveniji iz preteklega leta. 

Izdajanje računov
V skladu s 5. členom pravilnika mora posameznik, ki 
opravlja osebno dopolnilno delo, za vsak posamično 
opravljen promet blaga, proizvodov oziroma storitev 
izdati račun v najmanj dveh izvodih, od katerih en izvod 
prejme kupec. 

Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
- zaporedno številko;
- priimek in ime ter prebivališče in davčno številko 

izdajatelja;
- kraj in datum izdaje;
- specifikacijo opravljene storitve oziroma dobavljenega 

blaga ali proizvodov in storitev z mersko enoto in ceno;
- podpis izdajatelja računa. 

Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora 
kopije računov hraniti 10 let. 

Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela
Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obravnavajo 
kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja po 38. 
členu ZDoh-2. 

Izbris iz seznama zavezancev
Upravna enota izbriše posameznika iz seznama zavezancev, 
ki opravljajo osebno dopolnilno delo: 
- po prejemu obvestila davčnega urada, da je zavezanec 

presegel omejitev zneska letnega prihodka za opravljanje 
osebnega dopolnilnega dela (znesek minimalne letne 
plače v Republiki Sloveniji iz preteklega leta);

- po prejemu obvestila davčnega urada, da posameznik tudi 
v naknadno postavljenem roku ni dostavil podatkov o 
doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega 
dela za pretekle tri mesece;

- ob priglasitvi prenehanja opravljanja osebnega 
dopolnilnega dela. 

Upravna enota obvesti posameznika o opravljenem izbrisu 
v 8 dneh od prejema obvestila davčnega urada oziroma 
priglasitve prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega 
dela. 

Kazenske določbe
Na podlagi petega odstavka 15. člena ZPDZC je za 
posameznika, ki opravlja dejavnost oziroma delo in ni 
vpisan ali priglašen, kakor to določa zakon, predvidena 
globa od 208,65 EUR do 1.877,82 EUR. Poleg globe pa se 
mu lahko izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, 
ki so bili uporabljeni pri prekršku. 

Na podlagi 21. člena ZPDZC se lahko posamezniku 
poleg navedenih kazni izreče tudi prepoved samostojnega 
opravljanja dejavnosti ali del, in to za dobo od treh mesecev 
do enega leta. 

Posamezniku tujcu, ki stori katerikoli prekršek po ZPDZC, 
se lahko poleg globe izreče sankcija izgona tujca iz države 
v trajanju od enega do petih let.

Katere novosti prinaša novela Zakona o 
preprečevanju dela na črno (ZPDZC-1)
V Uradnem listu 32/2014 je bila objavljena novela zakona 
o preprečavanju dela na črno, ki tudi na področju osebnega 
dopolnilnega dela prinaša kar nekaj novosti. 

Zakon prinaša sistem vrednotnic za osebno dopolnilno 
delo, ki bodo uveljavljene z novim letom. Ključni namen 
vpeljave vrednotnic je preprečevanje sive ekonomije, 
enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega 
dela in večja socialna varnost. Kot osebno dopolnilno delo 
se bo še naprej lahko opravljalo dela, kot so občasna pomoč 
v gospodinjstvu, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in 
zelišč ter druga manjša dela, pa tudi izdelovanje izdelkov 
domače in umetne obrti ter njihova prodaja, torej vse vrste 
dela, ki smo jih našteli.

Po novem bo to delo urejeno po načelu vsako delo šteje. 
Pokojninsko in zdravstveno zavarovanje se bo plačevalo 
prek sistema vrednotnic. Naročnik del bo moral za 
vrednotnico vsak mesec odšteti pavšalni znesek v višini 
devet evrov, od tega bo šlo sedem evrov za pokojninsko, 
dva evra pa za zdravstveno zavarovanje izvajalca del. Ta 
bo z eno vrednotnico prišel do enega dneva pokojninske 
dobe. Postopek pridobitve vrednotnice bo zelo enostaven. 
Vrednotnico bo namreč mogoče kupiti prek spleta, tisti, 
ki spleta ne uporabljajo, bodo to lahko uredili na upravni 
enoti. 

Osebe, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona priglašeno 
osebno dopolnilno delo se morajo ponovno priglasiti 
za opravljanje osebnega dopolnilnega dela na podlagi 
tega zakona v šestih mesecih po dnevu začetka uporabe 
podzakonskega akta, ki ga predpiše minister.

AKTUALNO
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ODSLUŽENO VEDRO

Bilo je pred tisočletji, na Bližnjem vzhodu,  lju-
dje odvisni od narave in svoje iznajdljivosti so 
bili bitko za preživetje. Eden izmed mnogih je bil 
tudi deček Samuel.
Suša je vztrajala mesece. Sonce je pripekalo na 
izsušeno zemljo in pesek.
Družina  je z naravo bila neusmiljeno bitko za 
preživetje. V bližini doma so imeli vrt, zasajen z 
zelenjavo in cvetjem. Pomanjkanje dežja je pre-
kinilo rast, rastline so venele in se sušile. Deček 
je našel staro, zavrženo, odsluženo leseno vedro 
in z njim vsak dan hodil po vodo v oddajen stu-
denec.

Pot je bila dolga, leseno vedro pa zelo poško-
dovano, zato je močno puščalo vodo. Zajemal 
je polno vedro, na vrt pa je prinašal zelo malo 
vode…  zalival je uvenele rastline, ki so dan za 
dnem bolj usihale in  umirale, druga za drugo. 
Razočaran, da  ne more prinesti dovolj vode, da 
bi vrt oživel, ter  utrujen od dolge poti in breme-
na, ki ga je prenašal, je razmišljal ali ima sploh 
smisel…,

Samuelu se je zdelo njegovo delo nekoristno, po-
stajal vse bolj otožen… prevzelo ga je maloduš-
je. Ostal je doma in zaradi slabe vesti ni mogel 
niti pogledati proti vrtu. 

Razmišljal je, kaj čaka njegovo družino, če umre-
jo vse rastline…    

Nekega jutra je še bolj zgodaj vstal in se odlo-
čil, da gre še enkrat po vodo… napotil se je k 
studencu.  Ob stezici, ki je vodila k  studencu, 

je zagledal prečudovito presenečenje: vse polno 
zelenja in cvetja. Voda, ki je iztekala iz poškodo-
vanega vedra, je namakala izsušeno zemljo, dan 
za dnem, in omogočila dobre pogoje cvetju, da 
je zadehtelo v vsej svoji lepoti…    ***

 Ste že kdaj znašli v vlogi pridnega, razočarane-
ga dečka? Razmislite kolikokrat! Je to vaše delo 
v službi, ko se trudite, hitite,  vsak dan učite in 
vašega dela nihče ne opazi, ni ne pohvale, ne 
povišice ne napredovanja? Ali v  vlogi skrbnega 
starša, ko vzgajate in učite  svoje otroke, oni pa 
uhajalo na stran pota?

Pa morda v vlogi dolgoletnega varčevalca, ki se 
na vsakem koraku nečemu odreka, da bo njegovi 
družini nekoč lažje in lepše. Zagotovo pa se na 
tej poti vidijo današnji mladi  in manj mladi is-
kalci zaposlitve. Kaj je cvetje ob prehojeni poti?    
Prav gotovo ga je veliko in zelo lepega,  ne bo-
dite otožni, nekoč, ko boste še malo bolj zgodaj 
vstali, vas bo razveselilo ob poti, ne na cilju…

Živite lahko samo na dva načina. Tako kot da ni 
nič čudež, ali pa tako, kot da je vse čudež."
Albert Einstein

Edita Pleterski
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ORGANIZIRALI SMO BONUS DAN
V decembru smo v sodelovanju s partnerji organizirali 
dogodek, ki smo ga imenovali BONUS dan. Na brezplačnih 
posvetovanjih smo želeli ponuditi čim več aktualnih 
računovodskih, davčnih in drugih poslovnih informacij 
ter hkrati našim poslovnim partnerjem in širši javnosti 
ponuditi možnosti mreženja in sodelovanja.

Odziv je presegel naša pričakovanja in veselimo se novega 
druženja – 2. BONUS dan bomo organizirali v začetku 
oktobra 2014. Nosilni temi bosta e-računi ter obračun 
osebnih prejemkov.

Poglejte nekaj utrinkov iz lanskoletnega druženja.

KAJ JE NOVEGA V BIRO BONUS?

Pripravili smo številna zanimiva predavanja

V svojih prostorih nas je gostila soorganizatorka
Območna obrtno podjetniška zbornica Novo mesto.

Pozdravila nas je predsednica Mojca Andolšek.

Soorganizatorja dogodka  sta bila Gospodarska zbornica 
Dolenjske in Bele krajine te Razvojni center Novo mesto.
Na sliki - direktorja Mojca Špec Potočar in Tomaž Kordiš.

Druženje med odmori
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Bili smo aktivni udeleženci Pantheon konference, ki se je 
odvijala v juniju v hotelu Mons v Ljubljani. Uspešno smo 
predstavili svoj model brezpirnega računovodstva ter tudi 
predavali o nekaterih strokovnih temah.

GOSTILI SMO PREDAVATELJE IN 
GOSPODARSTVENIKE IZ RAZLIČNIH 

EVROPSKIH DRŽAV

V okviru projekta  E-poslovanje kot povezava med 
izobraževanjem in podjetji smo v času od 1. do 4. aprila 
smo gostili osem predavateljev in gospodarstvenikov 
iz različnih evropskih držav (Nemčija, Avstrija, Češka, 
Francija, Belgija, Makedonija, Poljska), ki so se udeležili 
študijskega obiska v organizaciji Ekonomske šole Novo 
mesto, višje strokovne šole.

FINANCE - našo strokovnost potrjujemo tudi s tem, da 
z mnenji sodelujemo v medijih. Članek je bil objavljen v 
Financah v juniju 2014.

 

 Zanimive delavnice, povezane z informacijskim sistemom

Najboljša (in najlepša) ekipa na svetu

V septembru lani smo se udeležili
izobraževanje za sistem Office



Računovodski servis BIRO BONUS
Vas v sodelovanju s poslovnimi partnerji vabi na drugi

DAN BREZPLAČNIH DAVČNIH IN
RAČUNOVODSKIH NASVETOV – 

BONUS DAN

Dogodek bo potekal dne 02.10.2014
od 9:00 do 16:00 ure

Za vas smo pripravili zanimiv in aktualen program:

• E-računi v javnem sektorju in drugod,

• Izplačila materialnih stroškov fizičnim osebam,

• Obračun plač in drugih osebnih prejemkov,
• Obdavčitev po sistemu normiranih odhodkov po novem -
   zakaj da in zakaj morda ne,

ter številne druge aktualnosti, novosti ter priprave na zaključek leta 2014.

O kraju dogodka vas bomo še naknadno obvestili.

Veselimo se druženja z vami.

Udeležba na dogodku je brezplačna.



Pridružite se nam v računovodskem podjetju Biro BONUS, 
kjer vas pričakuje paleta visoko usposobljenih in izkušenih strokovnjakov  
s široko ponudbo računovodskih, podjetniških in davčnih storitev.

Naša ponudba zajema:

1. RAČUNOVODSTVO 

Računovodstvo je osnovna dejavnost podjetja Biro BONUS, ki ga izvajamo na način:
• elektronskega računovodstva,
• brezpapirnega elektronskega računovodstva,
• klasičnega računovodstva.

2. DAVČNO VARSTVO

V računovodskem podjetju Biro BONUS smo razvili sistem davčnega varstva svojih strank, kar 
pomeni, da bdimo nad vašimi odločitvami in skrbimo za to, da zaradi nepoznavanja zakonodaje  
ne bi sprejeli odločitve, ki bi bila za vas davčno neugodna ali bi pomenila kršitve zakonskih 
obveznosti.

3. KADROVSKO SVETOVANJE

Svetujemo in obračunavamo vse vrste prejemkov iz delovnega razmerja ter pogodbenih razmerij.

4. ANALIZIRANJE POSLOVANJA IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE

Sodobni podjetniki potrebujemo več - za nas analize, ki jih predpisujejo državni in statistični 
organi, že zdavnaj niso več dovolj. Podjetje Biro Bonus vam nudi ažurne analize vašega poslovanja, 
prilagojene vašim zahtevam, zunanjim in notranjim uporabnikom ter specifičnosti poslovanja.

5. IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje in osebnostna rast sta naša stalna naloga in skrb. Poleg skrbi za lastno izobraževanje 
in pridobivanje novih znanj nudimo različne oblike izobraževanj  
tudi našim strankam.


