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Na delovnem mestu preživimo najmanj osem ur dnevno. S 
sodelavci velikokrat izmenjamo več besed  kot s partnerjem 
ali z otroki. Če delamo sede, na delovnem stolu preživimo 
dobršen del dneva. Naše obzorje se ure in ure končuje na robu 
računalniškega ekrana.

Zato se ne smemo slepiti – v službo morda hodimo samo zato, 
da dobimo plačo.Morda nam je všeč soustvarjati, morda se 
trudimo,  da izživimo in ustvarjamo svoje ambicije in kariero. 
Toda v službi  tudi in predvsem preprosto živimo. Kvaliteta 
našega življenja ni odvisna samo od družinskega življenja in 
časa, ki ga preživimo na dopustu in s prijatelji... Odvisna je 
tudi od tistih (najmanj) osmih ur, ki jih preživimo v službi. 
Ste kdaj pomnožili osem ur z letnim številom delovnih dni in 
štiridesetimi leti? Dobili boste številko, ki vas bo prepričala – 
naša služba je del našega časa, našega življenja  in del nas...

Zato je pomembno, kako zjutraj pozdravimo sodelavca. 
Jutranja kavica in pogovor o počutju in pogovor o tem, kako 
so otroci zaključili razred in kako nam uspeva vrt, ni stran 
vržen neproduktiven čas. Skupen izlet, sprehod ali pa samo 
vsakodnevna malica… Temu lahko moderno rečemo »team 
building«; lahko pa tudi samo druženje, negovanje medosebnih 
odnosov.

Pomembno je tudi, kako sedimo na delovnem stolu. Naše oči 
potrebujejo obzorje, zato je pomembnih tistih periodičnih deset 
sekund, ko naj bi gledali deset metrov stran. Ni nepomembno, 
kakšna je na delovnem mestu svetloba, temperatura... 
Pomembno pa je tudi, da sebi in svojemu telesu omogočimo 
oddih. Proč od službe, proč od sodelavcev, proč od stresa…

Stoletja, tisočletja je človek živel popolnoma drugače. Povezan 
s skupnostjo, družino in naravo. V gibanju. Naše telo zato 
ni prilagojeno mirovanju, umetni svetlobi in neprestanemu 
sedenju.

Kaj torej počnemo in kako se počutimo na delovnem mestu? 
Med ljudmi, ki jih nismo izbrali sami. Ob izpolnjevanju nalog, 
ki jih morda sprejemamo samo zato, da zaslužimo za „ljubi 
kruhek“... Kaj narediti, da bo naše življenje polno tako doma, 
kot v službi? Nekaj idej in razmišljanj na to temo je osrednja 
nit tokratnega Bonusa.

Marija

ŽIVLJENJE NA DELOVNEM MESTU

UVOD
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Z Dnem slovenskih planinskih doživetij, ki 18. junija 2016 
s celodnevnim planinskim dogajanjem vabi na Mozirsko 
kočo na Golteh odrasle, mlade in najmlajše planince ter 
turne kolesarje, se uradno začenja poletna planinska 
sezona, ki traja do sredine septembra in v gore privabi 
največ planincev. Da bo obisk gora prijetno, nepozabno 
in varno doživetje, se je treba nanj primerno pripraviti. 
V gore in na planinske poti se je – sam ali s planinskim 
društvom – treba odpraviti primerno opremljen, izbirati 
pot, primerno svojim psiho%zičnim sposobnostim, pred 
odhodom preveriti tudi vremensko napoved, stanje poti 
in odprtost planinskih koč, se od doma odpraviti dovolj 
zgodaj in o načrtih obvestiti domače. 

Med obvezno opremo, ki sodi v nahrbtnik vsakega 
obiskovalca gora ne glede na vrsto ture, spadajo alu-folija 
ali velika črna vreča ali bivak vreča, osebni komplet prve 
pomoči, čelna svetilka in rezervne baterije, mobilni telefon s 
polno baterijo, beležka in navadni svinčnik, sveča in vžigalice 
v vodoneprepustni vrečki ter železna rezerva (hrana, ki ima 
visoko energijsko vrednost in dolg rok obstojnosti, je lahka 
in ima majhen volumen). Planinci naj s seboj vzamejo tudi 
topla oblačila ter kapo in rokavice; v gorskem svetu se vreme 
namreč zelo hitro spremeni, zelo nizke temperature in sneg 
poleti v gorah niso nič nenavadnega in največ podhladitev je 
ravno v poletnih mesecih.

Na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh naj 
uporabljajo samovarovalni sestav s plezalnim pasom in 
čelado; pomembno je, da opremo znajo uporabljati. V 
poletni planinski sezoni je še posebej pomembna zaščita pred 
soncem s sončno kremo in sončnimi očali. Obiskovalci gora 
naj uporabljajo tudi pokrivalo in na pohodih poskrbijo za 
zadostno količino brezalkoholne tekočine. Planinci naj se na 
pot odpravijo dovolj zgodaj, da se izognejo poletni vročini in 
popoldanskim nevihtam. 

Planinski izlet je smotrno načrtovati in se nanj odpraviti z 
zemljevidom in planinskim vodnikom v rokah. Planinska 
zveza Slovenije že desetletja izdaja planinske zemljevide in 
vodnike slovenskih gora, ki so nazoren in verodostojen prikaz 
gora na papirju ter postrežejo informacije o poteh, planinskih 
kočah, naravnih in kulturnih znamenitostih, turnih smukih, 
plezališčih, brezpotjih … Zemljevidi, ki so na voljo v 
klasični papirnati in novi plasti%cirani različici, pokrivajo 
vsa slovenska hribovita območja, odlikuje jih tudi stalno 
preverjanje podatkov na terenu in ažuriranje. Vsak planinec 
z nakupom (www.trgovina.pzs.si, www.koce.pzs.si) prispeva 
k zbiranju sredstev za obnovo in vzdrževanje planinskih poti.

Pred turo naj se vsak obiskovalec gora 
vpraša o svoji psiho%zični pripravljenosti 
in primernosti izbrane poti, poskrbi za 
ustrezna oblačila, ki ga bodo zaščitila pred 
morebitnim vetrom, mrazom in padavinami, 
ter preveri vremensko napoved in odprtost 
planinskih koč. V Sloveniji imamo 178 
planinskih koč, zavetišč in bivakov (od tega 
163 oskrbovanih planinskih koč), razpršenih 
po celotnem območju države.

Po krajšem kolenogrizenju ali zahtevnejši 
turi ni lepšega, kot obnoviti moči v katerem 
od planinskih domov, ki s ponudbo domače 
hrane razvajajo okušalne brbončice, hkrati pa 
predstavljajo zatočišče, prijeten in razgleden 
oddih ter informacijsko točko, kjer boste 
več izvedeli o markiranih poteh in njihovem 
stanju, vrhovih, vremenski napovedi, pa 

tudi o okoliških posebnostih in tradiciji. Planinske koče 
ponujajo doživetje za vse generacije. Tiste s prilagojeno 
ponudbo za družine z otroki, so prejemnice posebnega 
certi%kata družinam prijazna planinska koča. Posebno skrb 
koče namenjajo tudi ekologiji, saj jih večina stoji v ranljivem 
naravnem okolju. 

Pomembno si je urediti tudi zavarovanje za planinsko 
dejavnost. V Sloveniji visoke stroške reševanja v gorah krijeta 

VARNEJE IN DOŽIVETO V GORE

zg aj

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
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ZZZS in država, v primeru malomarnosti pa posameznik 
sam. V tujini to ne velja in mora za to poskrbeti vsak sam. 
Stroški reševanja običajno znašajo med tri in devet tisoč evrov. 
Članstvo v planinski organizaciji že vključuje zavarovanje 
za kritje stroškov reševanja v tujini, poskrbeti je treba le za 
ustrezno vrsto članarine.

Planinci lahko postanejo del planinske družine tako, da se 
vključijo v katerega od 287 planinskih društev po Sloveniji, 
ki imajo skupno več kot 54 tisoč članov različnih starostnih 
skupin. Članstvo v planinskem društvu prinaša zavarovanje 
članov PZS za primer trajne invalidnosti, za primer nezgodne 
smrti, zavarovanje odgovornosti proti tretji osebi in za primer 
reševanja in zdravljenja s 24-urno asistenco zunaj Slovenije (v 
gorah Evrope in Turčije).

Člani lahko uveljavljajo še številne ugodnosti: od 30 do 50 
% popusta pri prenočevanju v slovenskih planinskih kočah 
ter popust pri prenočevanju v okoli 1200 planinskih kočah v 
Evropi, 20 % popusta pri nakupu izdaj Planinske založbe PZS 
in 25 % popusta pri naročnini na Planinski vestnik, popust 
pri nabavi opreme in storitev pogodbenih partnerjev PZS, 
pri vstopnini v Slovenski planinski muzej in Narodni park 
Paklenica.

Navsezadnje planinci s članstvom izkažejo pripadnost 
planinski organizaciji in prizadevanjem za ohranjanje gorskega 

okolja, markacistom za opravljeno delo na planinskih poteh 
... Poleg tega spoznajo ljudi, ki že dlje časa delujejo v gorskem 
okolju, imajo izkušnje in jih znajo prenesti na druge planince, 
ter najdejo sorodno misleče ljubitelje gorske narave, družbo v 
aktivnostih, ki so jim všeč – in nove prijatelje. Več informacij 
na www.clanarina.pzs.si.

Planinska zveza Slovenije je 
organizacija s tradicijo, ki se je v več 
kot 120 letih na temelju prostovoljstva 
razvila v eno najbolj množičnih in 
vsebinsko najbogatejših nevladnih 
organizacij v Sloveniji in vse do 
danes uspela ohraniti svoje osnovno 
poslanstvo – organiziranje različnih 
aktivnosti v gorskem svetu ter skrb 
za planinsko infrastrukturo (več kot 
10.000 kilometrov planinskih poti in 
178 planinskih koč), gorsko naravo, 
varnost v gorah in planinsko kulturo.

Poslanstvo Planinske zveze Slovenije 
in celotne planinske organizacije je: 
planinstvo kot način življenja. Načela 
delovanja planinske organizacije 
so celovito planinstvo in njegova 

promocija, usmerjenost k društvom, usposabljanje 
obiskovalcev gora za varnejše gibanje v gorah, varovanje 
gorske narave, strokovnost in sodelovanje, preglednost 
delovanja in vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev. 
Več o krovni slovenski planinski organizaciji na www.pzs.si.  

Vedno imejmo v mislih, da smo na vrhu šele na polovici poti 
– naš cilj je varno priti domov. 

Dobrodošli v dobri planinski družbi ter srečno pot in varen 
korak! 

Manca Čujež

ij je

Čl i lahk eljavljajo š št il dn ti od 30 do 50 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
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Nogometni klub Interblock Ljubljana je bil kot NK Ježica 
ustanovljen leta 1975. Klub je bil v tistem času pionir v 
delu z mladimi nogometaši, po čemer je znan še danes. 
V klubu je svoje nogometno znanje pridobivalo veliko 
mladih nogometašev, ki so kasneje uspeli tudi v poklicnem 
članskem nogometu. Med nekdanjimi igralci mladinskih 
selekcij NK Interblock so najbolj znani Mišo Brečko, 
Darijan Matić, Luka Žinko, Matic Fink, Robert Berič, 
Josip Iličič, Nik Kapun, Petar Stojanović, Andraž Šporar, 
Miha Zajc, Kenan Bajrić….. Po sezoni 2011-2012 se je od 
so%nanciranja delovanja kluba poslovil dotedanji sponzor 
Joc Pečečnik in preživetje kluba je obviselo na nitki.  

Na srečo se je v klubu znašla skupina staršev, katerim ni 
bilo vseeno, ali bo skoraj 200 nadobudnih nogometašev 
ostalo na ulici, zato so pričeli z volonterskim delom in klub 
obdržali pri življenju. Klub tudi v zmanjšanem obsegu 
delovanja v mladinskih kategorijah uspešno igra v najvišjih 
državnih ligah, za nogometaše vzgojene v NK Interblock 
se ponovno zanimajo številni prvoligaški klubi. 

Poglaviten cilj mladinskega programa je vzgoja dobrih 
nogometašev in zdravih osebnosti, ki bodo sposobni igranja 
v članski konkurenci in bodo v nadaljevanju zanimivi tudi 
za širši slovenski morda celo evropski nogomet. 

Ob usmerjenosti v vrhunski nogomet pa klub igranje 
omogoča tudi ostalim igralcem, kateri nimajo %zičnih 
sposobnosti za igranje vrhunskega nogometa. Z 
ustanovitvijo 'B' ekip in s sodelovanjem z okoliškimi klubi, 
katerim NK Interblock pomaga s posojanjem igralcev 
in trenerjev, namreč nobenemu od mladih igralcev ni 
potrebno prenehati z igranjem nogometa. Običajno 
namreč po prehodu v starejše kategorije igralci, ki niso 
izbrani v prve ekipe prenehajo z igranjem nogometa, kar za 
posledico pusti popuščanje pri šolskih aktivnostih, večerne 
izhode v mesto… Zato želi klub igralcem omogočiti igranje 
nogometa na njim primernem nivoju vse do prehoda v 
člansko kategorijo. 

Klub pri svojem delu z nasveti o zdravi prehrani, športni 
psihologiji, …pomaga tudi staršem mladih nogometašev, 
saj so starši pomemben dejavnik pri razvoju mladih 
športnikov. Seveda pa je potrebno paziti, da starši s svojo 
pomočjo in vlaganji v otroka ne pretiravajo ter da od otroka 
ne zahtevajo nemogočega. Kot je dejal športni psiholog: 'Če 
starš od otroka kot zameno za svoje vlaganje želi igranje 
nogometa na vrhunskem nivoju, je verjetnost enaka kot 
zadetek na loteriji. Če pa starš želi vzgojiti zdravega in 
stabilnega človeka, pa naj vlaga kolikor le zmore. Šport je 
za otroke koristen zaradi razvoja osebnostnih lastnosti, kot 
so motiviranost, čustvena stabilnost, postavljanje ciljev… 
Potem bodo lahko zadovoljni, tudi če športnih rezultatov 

ne bo. Otrok bo lahko zadovoljen, da se je veliko naučil in 
se dobro imel, ni pa zanemarljivo, da ga tako obvarujemo 
škodljivih stvari, kot so alkohol, kajenje, droge.

Tako igralci kot tudi starši z organizacijo turnirjev, 
navijanjem na tekmah, druženjem ob zaključkih sezon 
postanejo povezani, tako da se druženje prenese tudi v 
dejavnosti izven kluba, številni ostanejo prijatelji tudi po 
končanju igranja nogometa. 

Največ težav ima klub pri zagotovitvi ustreznih pogojev za 
delo. Tako je potrebno zagotoviti sredstva za vzdrževanje 
igrišč, garderob, plačila trenerjev, stroške tekmovanj 
(sodniški stroški, stroški prevozov in prehrane) in priprav. 
Klub se %nancira iz mesečnih vadnin, pri čemer z nižjimi 
vadninami pomaga staršem iz socialno šibkejših družin, 
prispevkov Mestne občine Ljubljana, Nogometne zveze 
Slovenije ter z donacijami in sponzorstvi. Nekaj sredstev 
za delovanje kluba zagotovijo tudi prihodki iz naslova 
prodaje igralcev v druge klube. Vse delo staršev v klubu je 
volontersko, plačilo za svoje delo dobijo le trenerji. 

Čeprav starši za delovanje kluba porabijo kar nekaj prostega 
časa, so za svoje delo ob vikendih, ko so na sporedu ligaška 
tekmovanja bogato poplačani. Najlepše poplačilo je videti 
veliko število igralcev, staršev, dedkov in babic, …, ki 
redno vzpodbujajo mlade nogometaše na njihovih tekmah 
in turnirjih ter veselje igralcev ob doseženih zadetkih, 
zmagah. 

ZAKAJ SE IZPLAČA VOLONTERSKO UKVARJATI S 
ŠPORTOM MLADIH – PRIMER NK INTERBLOCK

NK INTERBLOCK
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POSKRBITE ZA ZDRAVJE VAŠIH ZAPOSLENIH

Vlaganje v zdravje je enostavna in dolgoročna naložba od 
katere nimajo koristi le zaposleni ali podjetje, temveč celotna 
družba in okolje, v katerem posameznik živi, dela in ustvarja.

Izdatek za zdravje na delovnem mestu ≠ strošek.

Izdatek za zdravje na delovnem mestu = investicija v ljudi, ki se 
večkratno povrne z: 

- večjim zadovoljstvom        - manjšim absentizmom

- večjo produktivnostjo   - manjšo ?uktuacijo

Projekt Zdravju prijazno podjetje

V najbolj aktivnih letih življenja največ časa preživimo za 
računalnikom in si ob kopici obveznosti, ki jih imamo poleg 
službe, le stežka vzamemo čas za redno telesno aktivnost, 
ustrezno prehrano in sprostitev. Dnevi, tedni, meseci in leta 
sedenja, nekakovostne prehrane in stresa na človeku, ki je sicer 
ustvarjen za gibanje, prepogosto pustijo negativne posledice.

Z namenom celostne promocije zdravja na delovnem mestu 
smo na Športni uniji Slovenije skupaj s strokovnjaki oblikovali 
nacionalni projekt Zdravju prijazno podjetje. Projekt temelji na 
celoviti obravnavi posameznika v smislu ohranjanja in krepitve 
zdravja na telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem 
področju, v delovnem času in zasebnem življenju. 

Obsega nabor ukrepov v obliki praktičnih in teoretičnih 
delavnic, ki jih izvajajo strokovnjaki in so podprta s strokovnimi 
orodji. 

UKREPI NA NIVOJU ORGANIZACIJE
• Podpis pisma o nameri
• Določitev odgovorne osebe oz. skupine za promocijo zdravja 

na delovnem mestu
• Priprava načrta promocije
• Ustvarjanje okolja za promocijo zdravja na delovnem mestu
• Izvajanje 10 minutne vadbe za zdravje na delovnem mestu

UKREPI ZA IZBOLJŠANJE TELESNEGA ZDRAVJA
• Testiranje splošne telesne pripravljenosti
• Delavnica s predstavitvijo uporabe strokovnih podpornih 

orodij: knjižica, koledar, plakat
• Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni odmor vadbe za 

zdravje 
• Pomen telesne dejavnosti in predstavitev praktičnih rešitev

UKREPI NA PODROČJU ZDRAVE IN URAVNOTEŽENE 
PREHRANE
• Delavnica prehranjevalne navade in možnosti prehranjevanja 

v delovnem času 
• Delavnica sestavljanje zdravih in uravnoteženih obrokov

UKREPI NA PODROČJU PSIHOSOCIALNEGA IN 
DUHOVNEGA ZDRAVJA
• Spoznajmo in upravljamo stres
• Tečaj sproščanja

Nabor ukrepov je podrobno, z mrežo izvajalcev, predstavljen na 
spletni strani projekta: www.zdravjuprijaznopodjetje.si

Kaj je certi%kat zdravju prijazno podjetje?

Na podlagi izvedenih ukrepov organizacija pridobi certi%kat 
Zdravju prijazno podjetje. Preverjanje izvajanja ukrepov in 
podeljevanje certi%kata izvaja tričlanska strokovna komisija.

Certi%kat Zdravju prijazno podjetje je svetovalno-revizorski 
postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu 
sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na zdravi vadbi, 
uravnoteženi prehrani in stabilnem duševnem zdravju na 
delovnem mestu in v zasebnem življenju.

Certi%kat zagotavja pozitivne učinke v poklicnem in zasebnem 
življenju ter odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi 
ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za 
družbo z namenom ohranjanja ter krepitve telesnega in 
duševnega zdravja zaposlenih.

Komu je certi%kat namenjen?

Certi%kat lahko pridobijo podjetja, javne ustanove ter nevladne 
organizacije in združenja z najmanj petimi zaposlenimi, ki so 
registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Organizacije s certi%katom pridobijo kakovostno orodje za 
izvajanje aktivnosti povezanimi s celostno skrbjo za zdravje na 
delovnem mestu.

3 možnosti pridobitve certi%kata:
1. IZVEDBA UKREPOV V POPOLNI KOORDINACIJI ŠUS 

(5 + 4 + 2 + 2, skupaj 13 ukrepov)
2. IZVEDBA UKREPOV V DELNI KOORDINACIJI ŠUS (5 + 

1, skupaj 6 ukrepov)
3. ŠUS V VLOGI SVETOVALCA IN REVIZORJA (4 + 2 + 1 + 

2 + 1, skupaj 10 ukrepov)

Postopek pridobitve certi%kata traja 6 – 10 mesecev.

Strokovna orodja za promocijo zdravja na delovnem mestu

Skupaj s strokovnimi sodelavci smo pripravili vrsto uporabnih 
podpornih orodij, ki bodo v pomoč vsakomur, ki se bo 
odločil, da naredi nekaj za svoje zdravje na delovnem mestu in 
vsakdanjem življenju.

S knjižico Moj dnevnik zdravja boste ocenili svoje splošno 
zdravstveno stanje, pridobili informacije o prehranjevalnih 
navadah ter se seznanili z osnovami ogrevanja, vadbe 
vzdržljivosti, moči in gibljivosti. Nekaj strani je namenjenih 
tudi duševnemu zdravju ter navodilom za izpolnjevanje 
Zbirnika meritev, s katerim lahko enostavno in transparentno 
spremljate svoj napredek.

Pripomočka, ki zagotovo najbolj motivacijsko vplivata na 
posameznika, pa sta plakat in koledar z vajami na delovnem 
mestu. Plakat lahko obesite v pisarni ali skupnih prostorih, 
kjer sami ali v družbi izvajate vaje, namizni koledar pa vas bo 
dnevno opominjal na izvajanje vaj in hkrati služil kot beležka za 
zapisovanje dnevnih obveznosti. 

PRIDOBITE CERTIFIKAT ZDRAVJU PRIJAZNO PODJETJE

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
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V knjižici 365 vaj na delovnem mestu boste našli sklope vaj, 
s pomočjo katerih boste lahko postopno odpravili težave in 
omilili bolečine, ki nastajajo zaradi speci%k vašega delovnega 
mesta.

Pripomočki so na voljo za nakup v spletni trgovini www.
sportna-unija.si (Izdelki ŠUS).

S skrbno izbranimi vajami na delovnem mestu boste 
razgibali celo telo. 

Na Športni uniji Slovenije se zavedamo, da je motivacija 
največja težava, ko se lotimo česa novega, tako smo se odločili, 
da vas bomo spodbudili, da naredite nekaj koristnega zase, že 
danes.

Pred vami sta prva dva sklopa vaj, ki sta del 10 minutne vadbe 
za zdravje. Vsak sklop sestavlja 5 razteznih oziroma krepilnih 
gimnastičnih vaj. Vaje se izvede v od 8 do 12 ponovitvah (v od 
1 do 3 nizih). Med posamezno vajo se priporoča do 30 sekund 
odmora. Pri vajah, kjer je položaj potrebno zadržati, se v njem 
vztraja od 10 do 20 sekund.

Upamo, da izziv ni prevelik in vaš delovnik ni preveč natrpan, 
da si ne bi mogli vzeti 10 minut za zdravje. Za začetek poskušajte 
prvi sklop vaj izvesti v torek, drugega pa v četrtek ...

Pomembno je, da vaje izvajate pravilno in počasi, se osredotočite 
na njihovo izvedbo in se v tistih nekaj minutah posvetite le vadbi. 
Pregledovanje elektronske pošte, odgovarjanje na telefonske 
klice in brskanje po spletu motijo zbranost in osredotočenost, 
zato jih poskušajte za nekaj minut odmisliti.

Z rednim izvajanjem vaj boste izboljšali telesno počutje, 
poskrbeli da bo vaše telo razgibano in hkrati vplivali tudi splošno 
počutje. Med izvajanjem vaj in osredotočenostjo na vadbo 
boste namreč pozabili na vplive iz okolja in se tudi duševno 
sprostili. Vaje je priporočljivo izvajati v družbi sodelavcev, kar 
vas bo prijetna družba še dodatno motivirala in razvedrila. 

Namig: vaje poskušajte izvajati vsak dan ob istem času, najbolje 
deset minut pred odmorom za malico.

Večino vaj na delovnem mestu lahko izvajate tudi, če ste oblečeni 
v strogo poslovna oblačila – srajco, suknjič, oprijete hlače ali 
krilo. Za izvedbo ne potrebujete posebnih pripomočkov, saj 
lahko za pestrost in dinamiko izvedbe uporabite pisarniški stol 
ali mizo, ruto ali šal, dežnik ali plastenko vode ipd. Poleg tega 
vaje niso %zično naporne, zato naj vas ne skrbi, da bi morali po 
izvedbi stopiti pod prho.

Prepričani smo, da vas bo gibanje sprostilo in vas napolnilo z 
novo energijo in boste tako lažje uresničili vse zastavljene cilje.

Vsi, ki bi želeli pridobiti certi%kat zdravju prijazno podjetje ali 
si želite promocijske predstavitve na vašem podjetju, vabljeni, 
da nas kontaktirate. Z veseljem si bomo vzeli čas, vas obiskali 
ter z vami delili zdravje in pozitivno športno energijo.

Mojca Koligar, projektni manager
www.zdravjuprijaznopodjetje.si 

E: mojcakoligar@sportna-unija.si 
GSM: +386 (0)41 749 991

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
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Vedno več je razlogov za vsakodnevni stres,  od nepravilne  
prehrane, nepravilne drže za mizo ne glede na to ali sedimo ali 
stojimo, slabe klime na delovnem mestu, tudi slabe opreme,… 
To  so zgolj nekateri izmed razlogov, zakaj bi moralo več ljudi 
skrbeti za svoje zdravje tudi v službi. 

K temu lahko veliko prispevajo tudi delodajalci, katerim 
bi moralo biti zdravje zaposlenih ena izmed pomembnih 
prioritet. Z enostavnimi koraki lahko delodajalci in zaposleni 
omilijo zdravstvene tegobe in prispevajo k zdravemu 
življenjskemu slogu.

Redna telesna aktivnost je nujna za zdravo psihično in 
%zično stanje. Fizična (ne) aktivnost zelo vpliva na človekovo 
psihično stanje in duševno počutje. Bolj kot smo telesno 
pripravljeni, bolje se počutimo in duševno stanje je odlično. 
To je sila preprosta matematika. Zato je potrebno, da se 
aktiviramo vsak dan.  Kaj pa lahko naredimo vsak dan  zase, 
se moramo le odločiti in ne prelagati na »v ponedeljek pa 
začnem« ali » takoj po praznikih pa v %tness…in podobno«. 
Začnemo lahko vsak dan, tako doma kot v službi. Dandanes 
smo v službi večinoma za računalniki cel delavnik, seveda 
v sedečem položaju, zato so nujne vadbe za gibljivost in 
vzdržnost oziroma moč. To niti ni potrebno vsak dan, lahko 
2-3x na teden naredimo 2-3 preproste vaje, ali pa gremo na 
kratek sprehod med pavzo. Dovolj je, da nekdo da pobudo. Če 
imate manjši kolektiv, lahko eno osebo v kolektivu zadolžite, 
da bo dajala pobudo za začetek kratkih vadb kar na delovnem 
mestu.  Če pa imate večji kolektiv,  se lahko dogovorite tudi 
po skupinah. Pomembno je, da si vzamemo 10 minut.

Veliko lahko naredimo tudi s tem, da pokažemo ljudem, da 
nam je mar zanje. S tem, da jim izkažemo drobne pozornosti, 
kot so na primer: da nekdo v kolektivu skrbi, da imajo zaposleni 
na razpolago vodo ali pa sezonsko sadje… Delodajalci lahko 
na primer podaljšajo pavzo za 5 minut, kar naj bo namenjeno 
gibalnim vajam, s tem bi bila dana pobuda s strani nadrejenih.  

Vsaj 1x na leto organizirajte druženje izven delovnega časa 
in to ne samo novoletne zabave, ampak pravi športni dan, ki 
vključuje tudi partnerje vaših zaposlenih. Tak način druženja 
povezuje ljudi in vpliva na dobre medsebojne odnose

Seveda se promocija zdravja razlikuje tudi glede na naravo dela. 
V proizvodnih podjetjih je problematika običajno popolnoma 
drugačna, potrebno je najprej poskrbeti za osveščenost, 
omogočiti zdrave delovne pogoje, kot so na primer ustrezna 
ohlajenost prostorov predvsem poleti, poskrbeti je treba za 
varna delovna mesta, varno opremo ipd. Zaposlenim, ki  ves 
dan delajo stoje ali pa imajo težko %zično delo,  ni potrebno 
delati vaj za moč, predvsem je zanje pomembna gibljivost. V 
kolikor podjetje ponuja dnevne malice, se lahko na jedilnik 
vključi tudi zdrav obrok ali možnost za pripravo svojega 
obroka, če ima delavec svoje zahteve za prehrano.

Vse to v kombinaciji z redno telesno aktivnostjo pušča 
pozitivne sledi na slehernemu človeku. Kajti redna telesna 
aktivnost dokazano izboljšuje zdravje in sicer :

• pomaga pri kontroliranju teže, kar imamo vsi radi »pod 
kontrolo«

• zmanjšuje možnosti težav kardiovaskularnega sistema in 
nastanek diabetesa tipa 2;

• znižuje krvni tlak;

• krepi kosti in mišice;

• izboljšuje psiho-%zične sposobnosti in deluje kot protiutež 
pri soočanju z vsakdanjim stresom, ki ga je v današnjem 
času vedno več. Ravno stres je pogosto vzrok za nastanek 
številnih bolezni in še vedno je najboljše zdravilo za lajšanje 
le-tega redna telesna aktivnost.

Prof. dr. Maja Pori, katere 
predavanje o vadbi sem 
poslušala v Športni 
uniji Slovenije, dne 
15.5.2016, pravi, da hoja, 
tek, kolesarjenje in/ali 
nordijska hoja niso dovolj, 
potrebno je delati vaje za 
moč in gibljivost, zato da 
ne izgubljamo mišične mase, ki je zelo pomembna, saj nas 
pokonci držijo mišice, kosti pa so ogrodje, ki običajno začnejo 
boleti, če ni ustrezne mišične opore. S tem seveda ni mišljeno, 
da prenehamo z zgoraj naštetimi, nam priljubljenimi hobi 
športi. Le pravilno kombinirajmo in vključimo vsega po 
malem. Bolje je manj narediti in to kvalitetno, kot pa več in 
površno, enako kot pri poslih.

Za konec pa še  pregovor, ki pravi:»Kar vlagamo pri 30-tem, 
se pozna pri 50-tem«,zato je pomembno da začnemo danes.

Uspešno vadbo želim.

Snežana Bevc

SKRB ZA ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU
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Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Uradni 
list RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec zagotoviti 
varnost in zdravje delavcev pri delu ter da mora načrtovati in 
izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen je 
delodajalec dolžan pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma 
bi lahko bili delavci izpostavljeni pri svojem delu ter izdelati 
in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki. 
Izjava o varnosti z oceno tveganja mora vsebovati zlasti načrt 
za izvedbo predpisanih zahtev in ukrepov, načrt in postopke 
za izvedbo ukrepov v primerih neposredne nevarnosti ter 
opredelitev obveznosti in odgovornosti odgovornih oseb 
delodajalca in delavcev za zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu. V izjavi o varnosti z oceno tveganja delodajalec določi 
posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
delavci na podlagi strokovne ocene izvajalca medicine dela. 

Po določbi 32. člena ZVZD-1 mora delodajalec promocijo 
zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotavljati 
potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega 
izvajanja. Smernice za določitev in pripravo promocije 
zdravja na delovnem mestu je izdalo Ministrstvo za zdravje 
v letu 2015. 

Nadzor nad izvajanjem ZVZD-1 opravlja inšpekcija dela, 
delodajalec pa se kaznuje z globo, če ne sprejme z ZVZD-1 
predpisanih ukrepov in ne zagotovi izvajanja le teh. 

Pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem 
mestu se pojavljajo določena vprašanja glede obravnave plačil 
delodajalca z vidika bonitete delojemalca, pravice do odbitka 
DDV in davčnega priznavanja oziroma nepriznavanja 
odhodkov, ki so obravnavane v ločenem prispevku tega 
časopisa.

Konkretni ukrepi oz. aktivnosti v okviru promocije zdravja 
na delovnem mestu – primeri in predlogi za delodajalce

Ukrepi za izboljšanje organizacije dela:

• omogočanje gibljivega delovnega časa in prilagodljivih 
delovnih mest (delo na domu, delo na daljavo);

• omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah 
organizacije dela;

• zagotavljanje priložnosti za vseživljenjsko učenje delavcev 
(izmenjevanje zaposlenih pri podobnih delih, širitev pro%la 
delovnih mest)

• oblikovanje podporne organizacijske kulture (jasne poti 
vodenja in komuniciranja, veščine komunikacije ).

Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja:

• ustvarjanje okolja, ki podpira zdrav življenjski slog 
(npr. možnost izbire zdrave hrane v menzi, večje telesne 
aktivnosti, kot npr. kolo za transportno mobilnost…);

• zagotavljanje/ureditev prostorov za malico;

• zagotavljanje skupnih družabnih prostorov;

• omogočanje delavcem, da sodelujejo pri izboljšavah 
delovnega okolja (npr. ergonomski ukrepi, namestitev 
fontan s pitno vodo…);

• spodbujanje podpore med sodelavci in boljšega 
psihosocialnega delovnega okolja (lažje usklajevanje dela 
in zasebnega življenja kot npr. otroške jasli).

Individualni ukrepi (spodbujanje zaposlenih k 
prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje):

• krepitev in varovanje duševnega zdravja in dobrega počutja 
(ustrezna komunikacija, obvladovanje stresa);

• spodbujanje zaposlenih k občasnemu razgibavanju 
na delovnem mestu (motivacijski plakati in objave na 
intranetu, namenjene učenju pravilnega izvajanja vaj..);

• spodbujanje zdravega življenjskega sloga, saj je z življenjskim 

Uk

•

•

•

•

ZAKONSKI VIDIK IZVAJANJA PROMOCIJE ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU –  ZAKAJ IN KAKO ZAČETI?
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slogom posameznika povezan razvoj kroničnih bolezni 
(npr: bolezni srca, ožilja, dihal, prebavil, sladkorna bolezen 
tipa 2, rak, debelost). Na primer:  izboljšanje prehranjevalnih 
navad preko promoviranja zdrave/uravnotežene prehrane, 
promoviranje telesne dejavnosti (npr. učenje nordijske hoje, 
skupinska priprava na športne dejavnosti ali tekmovanja,...), 
opustitev kajenja in prekomernega pitja alkohola, urejanju 
telesne mase .)

• spodbujanje osebnostnega razvoja, na 
primer:  s ponudbo tečajev za pridobitev 
kompetenc, kot je obvladovanje z delom 
povezanega stresa.

Predlogi programov Ministrstva za zdravje in 
javnozdravstvene mreže v Sloveniji:

- Program SVIT (program presejanja in 
zgodnjega odkrivanja raka na debelem 
črevesu in danki)

- Program DORA (program presejanja za 
zgodnje odkrivanje raka dojk)

- Program ZORA (preventivni program za 
odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih 
sprememb na materničnem vratu)

- Nacionalni program primarne preventive 
srčno-žilnih bolezni

- Programi svetovanja za zdravje (delavnice 
- Življenjski slog, Preizkus hoje na 2 km, 
Dejavniki tveganja, Zdrava prehrana, 
Telesna dejavnost – gibanje, Zdravo 

hujšanje, Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, 
Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola).

Samozaposleni ali mikro podjetja lahko obveznosti promocije 
zdravja na delovnem mestuizvajajo v okviru zbornic, 
združenj,… v sodelovanju z drugimi organizacijami ali pa 
izkoristijovire, ki so v lokalnem okolju.

Samozaposleni morajo podati pisno izjavo, da so seznanjeni 
s smernicami.

Za konec:

Dobro načrtovani programi promocije zdravja na delovnem 
mestu združujejo potrebe organizacije in potrebe delavcev. 
Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu 
nistandardnega vzorca ali predpisane metode. 

Programa promocije zdravja na delovnem mestu ni smiselno 
izvajati, če hkrati ne ponujate varnega in zdravega delovnega 
okolja. Promocija zdravja na delovnem mestu temelji na 
kulturi zdravja, ki zahteva predvsem ustrezno obvladovanje 
tveganj.

Promocija zdravja na delovnem mestu presega zakonske 
zahteve. Temelji na prostovoljnih ukrepih, ki jih izvajata obe 
strani.

Promocija zdravja na delovnem mestu je lahko uspešna le, če 
je vključena v vse organizacijske procese kot trajen element.

Alenka Staver

Zdravje ni vse, vendar je brez 
zdravja vse drugo nič

(Schopenhauer,1788–1860, nemški %lozof)
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Davčna uprava je objavila pojasnilo z vidika dohodnine, 
davčno priznanih odhodkov in davka na dodano vrednost. 
Davčna uprava svetuje, da se obravnava vsak primer 
posamezno, saj davčne zakonodaje, ki bi obravnavala ukrepe 
promocije zdravja na delovnem mestu, ni.

Boniteta

39. člen Zakona o dohodnini obravnava kaj se šteje kot 
boniteta in kaj se ne.

Kot boniteta se ne štejejo:

• ugodnosti manjših vrednosti, ki jih delodajalec zagotavlja 
vsem delojemalcem pod enakimi pogoji, kot je zlasti 
regresirana prehrana med delom, uporaba prostorov 
za oddih in rekreacijo, pogostitve ob praznovanjih in 
v drugih podobnih primerih zagotavljanja običajnih 
ugodnosti. plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje 
in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem 
delodajalca;

• plačila delodajalca za zdravstvene preglede delojemalcev, 
ki jih je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi zakona, 
ki ureja varnost in zdravje pri delu in bi opustitev 
zdravstvenega pregleda oziroma plačila pomenila kršitev 
zakona in s tem kazensko odgovornost delodajalca;

• plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev, pod pogojem, 
da iz izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta 
delojemalca skladno s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje 
pri delu, sledi, da je treba takemu delojemalcu zagotoviti 
cepljenje;

• plačila delodajalca za zavarovanje delojemalcev za nesreče 
pri delu, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti na podlagi 
zakona in bi opustitev zavarovanja oziroma plačila pomenila 
kršitev zakona;

Davčna uprava meni, da plačil delodajalca za promocijo 
zdravja na delovnem mestu, po veljavnih določilih ZDoh-2, 
ni mogoče na splošno izvzeti iz bonitet oziroma se ta plačila 
ne štejejo za boniteto le, če so izpolnjeni pogoji za izvzem po 
eni izmed predhodno navedenih določb.

Ali so stroški, ki nastanejo z ukrepi promocije zdravja na 
delovnem mestu davčno priznani odhodek?

Pod pogojem, da so ukrepi promocije zdravja vključeni v 
izjavo o varnosti z oceno tveganja, se odhodki, nastali na tej 
osnovi, lahko obravnavajo kot davčno priznani odhodki ob 
upoštevanju omejitev iz 29. člena v povezavi z 12. členom 
ZDDPO-2. Odhodki delodajalca iz naslova izvajanja 
promocije zdravja, ki ne upoštevajo zgoraj navedenih 
omejitev, se ne štejejo za davčno priznane odhodke, razen v 
primeru stroškov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v 
zvezi z zaposlitvijo, če so obdavčeni z dohodnino.

Odhodki delodajalca nastali z ukrepi za izvajanja promocije 

zdravja na delovnem mestu, ki se ne izvajajo na delovnem 
mestu med delovnim časom in ne izhajajo iz zdravstvenih 
tveganj neposredno povezanih z opravljanjem dela, praviloma 
ne izpolnjujejo pogojev za priznanje po 29. členu ZDDPO-2, 
razen če je tak konkretni ukrep neposredno predpisan z 
zakonom.

Pravica do odbitka DDV

Zopet je obravnava pogojev za odbitek DDV odvisna od 
presoje vsebine stroškov v vsakem konkretnem primeru.

Davčni zavezanec ima v skladu s prvim odstavkom 63. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 pravico, da 
od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan 
plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je 
to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za 
namene svojih obdavčenih transakcij.

Davčna uprava je v pojasnilu napisala sledeče:

Davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV na podlagi 
računov za stroške, kot so na primer:

• pomoči pri kritju stroškov telesne vadbe zunaj delovnega 
časa, kot so članarine za športne klube ali središča za 
preživljanje prostega časa;

• organizacije športnih dogodkov v podjetju;

• tečajev sprostitve in zaupnega psihološkega svetovanja.

Ob izpolnjevanju pogojev za odbitek DDV po določbah 
ZDDV-1 pa ima davčni zavezanec pravico do odbitka DDV 
za stroške, kot so na primer:

• zagotavljanje koles za vožnjo na krajših razdaljah znotraj 
velikega delovnega območja;

• tečajev za pridobitev kompetenc za obvladovanje z delom 
povezanega stresa.

Darja Radonić

DAVČNI VIDIK PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM 
MESTU V POVEZAVI Z BONITETAMI IN DDV
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V društvih in humanitarnih organizacijah se veliko dela 
opravi prostovoljno in prostovoljci imajo pravico do povrnitve 
stroškov, ki so nastali pri opravljanju dela. Organizacija jim 
je dolžna vrniti stroške, če se je s prostovoljcem dogovorila o 
povračilu le teh. 

Prostovoljec ima pravico do povrnitve:

• Potnih stroškov, stroškov prehrane in nastanitve

Stroški se povračajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila 
tovrstnih stroškov v delovno pravnih razmerjih (Uredba o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja) Stroški so neobdavčeni, če ne presegajo: 

Prihod na delo (sedež organizacije): oddaljenost od 
dejanskega prebivanja več kot 1km, strošek javnega prevoza, 
če ni javnega prevoza največ 0,18 € na km.

Prehrana: strnjeno opravljanje najmanj štiri ure ali več, do 
višine 6,12 €.

Kilometrina: neobdavčeno največ 0,37 €.

Isto velja za stroške nastale na poteh v tujini – izplačujejo se 
v skladu z zgoraj omenjeno Uredbo.

• Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev

Tudi to izplačilo je neobdavčeno, v kolikor je določeno 
v posebnih predpisih in internih aktih prostovoljske 
organizacije, kjer se opredeli sredstva, ki so značilna in nujna 
oz. običajna za opravljanje določenega prostovoljskega dela 
in pod pogojem, da je to nadomestilo določeno na podlagi 
izračuna realnih stroškov. Seveda mora biti to utemeljen 
oz. razumen znesek, ki pa letno ne preseže 20% mesečne 
povprečne plače zaposlenih v Slovenij za januar preteklega 
koledarskega leta. Povprečna plača za januar 2015 je znašala 
1.004,48 eur.

PROSTOVOLJNO DELO TUJCEV 

Tujcu ali tujki (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki je bil v 
Republiko Slovenijo napoten na opravljanje organiziranega 
prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija 
izplačati tudi nadomestilo za osebne stroške, če je bilo s 
tujo prostovoljsko organizacijo, ki je tujca v Republiko 
Slovenijo napotila, tako dogovorjeno in če je slednja za tako 
izplačilo zagotovila potrebna sredstva ali če je tako izplačilo 
predvideno z evropskim ali mednarodnim programom, ki 
poteka na podlagi mednarodne pogodbe, ki jo je sklenila, ali 
k njej pristopila Republika Slovenija.

Višina izplačila takega nadomestila ne sme presegati višine, 
ki jo za namen tedenskega ali mesečnega izplačila določa 
tak dogovor ali program. Nadomestilo za osebne stroške mu 
lahko organizacija izplača tedensko, mesečno ali v enkratnem 
znesku.

Zakon o dohodnini določa (108.čl Zdoh-2), da je 
neobdavčeno nadomestilo za osebne stroške prostovoljcu, 
ki je napoten na opravljanje organiziranega prostovoljskega 
dela iz tujine v Slovenijo ali iz Slovenije v tujino na podlagi 
dogovora s prostovoljsko organizacijo, ki je osebo napotila 
in če je ta organizacija za tako izplačilo zagotovila potrebna 
sredstva sama ali se zagotovijo na podlagi evropskega ali 
mednarodnega programa, ki poteka na podlagi mednarodne 
pogodbe, ki jo je sklenila ali k njej pristopila Slovenija: 

a) za napotene v Slovenijo – dnevno do višine 20 % dnevnice 
za službeno potovanje nad 12 do 24 ur v Sloveniji, ki se ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, 

b) za napotene v tujino – dnevno do višine 20 % dnevnice za 
službeno potovanje nad 14 do 24 ur v tujino, ki se ne všteva v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Dragica Žunko in Darja Sušnik

IZPLAČILA PROSTOVOLJCEM

vš

b)
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SPONZORSTVA IN DONACIJE

Ključna razlika med donacijami in sponzorstvom je, da pri 
donaciji ne pričakujemo od prejemnika donacije nobene 
protiusluge, medtem ko s sponzorstvom dejansko plačamo 
opravljeno storitev reklamiranja. Zato je tudi davčni vidik 
obeh precej različen. 

Donacije so izplačila v denarju ali v naravi za humanitarne, 
invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, zdravstvene, 
znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, kulturne, 
ekološke, religiozne in splošno koristne namene. Donacije 
so davčno priznane, le če so plačane rezidentom Slovenije 
ali rezidentom drugih držav članic EU in Evropskega 
gospodarskega prostora (razen Liechtensteina), ki so po 
posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje naštetih 
dejavnosti kot nepridobitnih.  Donacija dana posamezniku, 
ki je na primer doživel naravno nesrečo, torej ni davčno 
priznana. Medtem ko je  humanitarna pomoč, nakazana 
Rdečemu križu ali Karitasu, priznana. 

Donacije so davčno priznane v višini 0,3% vseh prihodkov v 
davčnem letu. Znesek donacije ni omejen. V kolikšni višini 
pa bo ta donacija tudi davčno priznan odhodek, je odvisno 
od ustvarjenih prihodkov v davčnem obdobju. 

Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2% 
obdavčenega prihodka v primeru, da gre za plačila rezidentom 
ustanovljenim za kulturne namene in za izplačila društvom, 
ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki delujejo v javnem interesu. Neizkoriščeni 
del te olajšave lahko davčni zavezanec prenese in koristi v 
naslednjih treh davčnih obdobjih. 

Zavezanec lahko uveljavlja tudi znižanje davčne osnove 
(olajšavo) za znesek izplačil v denarju in naravi političnim 
strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni 
povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu. 

Sponzorstvo pa je dejansko plačilo za opravljeno storitev (npr. 
oglaševanje, promocija…). V tem primeru gre za pogodbeni 
odnos med sponzorjem in sponzoriranim (kulturnim 
društvom, športnim društvom, šolo, ipd). Za sponzorstvo 
mora biti sklenjena pogodba, ki vsebuje natančen opis 
načina in obsega izvedbe ter vrednost opravljene storitve.  
Sponzoriranec mora sponzorju po izpolnitvi pogodbeno 
dogovorjenih obveznosti izstaviti račun. V tem primeru je 
sponzorstvo z davčnega vidika v celoti priznan strošek.    

Suzana Miljević
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Leto se je začelo udarno. Že 2. januarja so nas pričakale 
davčne blagajne. Kakšen dan so bile vrste pred blagajnami 
nekoliko daljše, blagajničarke pa morda nekoliko nejevoljne, 
ker računalniški programi še niso delali tako, kot bi morali. 
Potem  se je vse umirilo in zdi se, da smo davčno potrjevanje 
računov sprejeli. Kako tudi ne – večina primerljivih držav 
ga ima in kar je dobro za sosede, je tudi za nas… Da država 
misli resno, je kmalu dokazala s poostrenimi kontrolami in 
visokimi kaznimi…

V juniju smo dočakali prve popravke zakonodaje. Nekaterim 
nepridobitnim organizacijam ni več potrebno davčno 
potrjevati računov. Več o tem pišemo v posebnem sestavku.

Prvi julij naj bi prinesel olajšanje %nančnega bremena 
uvoznikom. Pri uvozu namreč ne bo več potrebno 
plačevati davka na dodano vrednost. Prostovoljno se 
bodo lahko uvozniki, zavezanci za DDV, odločili za sistem 
samoobračuna davka na dodano vrednost. Sistem, ki bo po 
svoji vsebini podoben samoobdavčitvi pri pridobitvi blaga 
iz Evropske Unije. Povedano v grobem  - v obdobju uvoza, 
oziroma sprostitve blaga v prost promet, bodo identi%cirani 
zavezanci za DDV v svojem obračunu DDV-O davek na 
dodano vrednost prikazali kot obveznost in si ga hkrati v 
večini primerov priznali kot vstopni DDV. Finančno torej za 
davčnega zavezanca ne bo učinka, razen seveda v primerih, 
ko iz kakršnih koli razlogov nima pravice do odbitka 
vstopnega DDV.

Druga polovica leta obljublja nekatere novosti na področju 
davčnega postopka.  Prva novost so obračuni prispevkov 
za socialno varnost, ki jih bo Finančna uprava naredila 
sama in po e-poti poslala davčnim zavezancem. Druga, 
morda bolj dobrodošla novost, pa je petdnevni odlog plačila 
prispevkov. Grobo povedano – če bomo plačo izplačevali 15. 
v mesecu, bo prispevke potrebno plačati 20..

In kaj nam še obljubljajo? Davčna reforma naj bi prinesla 
razbremenitev stroškov dela. Korekture dohodninske 
lestvice naj bi pomenile nižje, bolj Evropi primerljive 
obdavčitve nekoliko višjih plač. Če hočemo znanje in mladost 
obdržati doma, vsekakor zadnji čas.

Dobrodošla sprememba bo, če bo do nje prišlo, tudi nižja 
obdavčitev božičnic. 

Manj popularna pa je vsekakor večja obdavčitev dobičkov 
pravnih oseb. Morda se bo zvišala stopnja (sedanja je 17 %), 
morda se bodo zmanjšale olajšave, možno je tudi, da se bo 
država odločila za kombinacijo obojega.

Po besedah %nančnega ministra naj večja razbremenitev 
gospodarstva do leta 2020 ne bi bila mogoča, zaradi zaveze po 
zniževanju javnega dolga. Nekaterim korekturam davčnega 
sistema pa bi težko rekli davčna reforma. Na davčnem in 
računovodskem področju tako večjih pretresov in sprememb 
to jesen ni pričakovati.

Marija Tomc Muc

DAVČNA REFORMA 2016 – MIT ALI RESNICA?
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Dohodki sodnikov v športu – obdavčitev s posebnim 
davkom na določene prejemke 

Splošno:

Med prirediteljem športne tekme in sodnikom, ki sodi na tej 
tekmi, gre za obligacijsko razmerje, ki se sklene z dogovorom 
(pogodbo o delu). S tem dogovorom se sodnik zaveže, da bo 
sodil na določeni športni tekmi, prireditelj te tekme pa se 
zaveže, da bo sodniku za sojenje izplačal nagrado v določeni 
višini.

Od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja se, v skladu 
z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke - 
ZPDDP, plačuje posebni davek na določene prejemke. 
Osnova za obračun in plačilo davka je vsako posamezno 
bruto izplačilo %zični osebi za opravljeno delo ali storitev na 
podlagi pogodbe. Za »opravljeno storitev na podlagi drugega 
pogodbenega razmerja« se za namene izvajanja ZPDDP šteje 
vsaka storitev opravljena na podlagi dvostranskega pravnega 
razmerja, ki ni opravljena v okviru delovnega razmerja ali 
v okviru neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti.

Izjema:

Izplačane nagrade sodnikom za sodelovanje na športnih 
tekmah, se obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega 
razmerja po 38. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2. 
Posebni davek na določene prejemke se ne plačuje od 
izplačila nagrad in povračil stroškov %zični osebi, ki 
prostovoljno oziroma na podlagi vabila ali poziva sodeluje 
v prostovoljnih, ljubiteljskih športnih dejavnostih, pod 
pogojem, da izplačila nagrad ne presegajo 625 eur letno. Če 
dohodek na letni ravni presega zakonsko predpisan znesek, 
se od celotnega dohodka obračuna in plača posebni davek na 
določene prejemke. Potrebno je narediti popravek za nazaj.

Vsak prejemnik tega dohodka je dolžan ob izplačilu nagrade 
posredovati izplačevalcu točen znesek že prejetega dohodka 
na letni ravni in izjavo o obveznem zavarovanju. 

Izjava za potrebe izvajanja 18. člena ZPIZ-2 

Velja poudariti, da je izplačevalec dohodka tudi plačnik 
davka v smislu 58. člena Zakona o davčnem postopku - 
ZDavP-2, ki mora zagotoviti vse pogoje in poznati okoliščine 
posameznega primera, da bodo davčne obveznosti od 
izplačanega dohodka izračunane pravilno. 

Podrobneje: 

Kot izhaja iz pojasnila FURS glede davčne obravnave 
dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja podatke, na 
podlagi katerih se ugotovi izpolnjevanje pogojev za obvezno 
zavarovanje na podlagi opravljanja dela v okviru drugega 
pravnega razmerja, izplačevalcu prejemka zagotavlja 
zavarovanec. Zavarovanec mora neposredno pred izplačilom 
izplačevalcu podati pisno izjavo oziroma posredovati 
ustrezne podatke o vključenosti v zavarovanje. 

Za namen dokazovanja o vključenosti v obvezno zavarovanje 
in o delovnem/zavarovalnem času lahko zavarovanec sam 
pridobi izpis obdobij zavarovanja pri Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije ali pa izplačevalca pisno 
pooblasti, da te podatke pridobi zanj. 

V skladu z 18. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju – ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v 
okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo 
delo, če niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane 
s polnim delovnim oz. zavarovalnim časom po določbah 
14. do 17. člena in 19. člena ZPIZ-2 ali niso prostovoljno 
vključene v obvezno zavarovanje po 25. členu ZPIZ-2, razen, 
če so uživalci pokojnine. 

Obveznost plačila prispevkov za zavarovance, ki so obvezno 
zavarovani na podlagi opravljanja dela v okviru drugega 
pravnega razmerja, nastane, če zavarovanec ob izplačilu 
prejemka iz tega pravnega razmerja izpolnjuje pogoje za 
obvezno zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2.

Ne glede na prej navedeno pravilo, v skladu z drugim 
odstavkom 78. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja – ZMEPIZ-1, obveznost plačila prispevkov za 
zavarovance v drugem pravnem razmerju nastane tudi, če 
ob izplačilu niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na 
tej podlagi, so pa bili izpolnjeni v obdobju, ko je zavarovanec 
opravljal delo v okviru drugega pravnega razmerja. 

Klavdija Skubic in Mojca Končan

NEKAJ POUDARKOV PRI IZPLAČILIH FIZIČNIM OSEBAM

V skladu  18. čle Zako okojni ke in i alidsk
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Glavno vodilo za pravilno obravnavanje odhodkov  je, da 
morajo biti le ti nedvomno povezani z obdavčenimi prihodki, 
da so lahko davčno priznani.

Pri obravnavanju stroškov reprezentance, ki nastajajo pri 
poslovnih subjektih, so pogoste napake predvsem zaradi 
napačnega razumevanja vsebine teh poslov.

1. Kdaj govorimo o reprezentančem dogodku?

Reprezentančni dogodek je neposredno povezan s poslovnimi 
partnerji in ni sestavni del  pogodbene obveze. V praksi gre 
navadno za pogostitve poslovnih partnerjev, organiziranje 
prireditev in/ali zabav, izvedbo izletov, dajanje daril in 
podobno.

2. Kdaj govorimo o poslovnem partnerju?

Poslovni partner je lahko pravna ali %zična oseba, s katero  
družba (ali s.p.) poslovno sodeluje ali bo pričela sodelovati.  
To sodelovanje lahko poteka preko ustvarjanja prihodkov, 
odhodkov, nabave osnovnih sredstev od te osebe in podobno.

Vsi potencialni kupci ali dobavitelji so lahko deležni 
reprezentančnih dogodkov, pri tem pa je potrebno zagotoviti 
dovolj trdne in jasne dokaze, da je njihova udeležba na 
reprezentančnem dogodku poslovno smiselna. 

3. Kdaj ne govorimo o poslovnem partnerju?

Delavci, ki so zaposleni v podjetju se ne štejejo za poslovne 
partnerje in stroški njihove pogostitve  se ne morejo šteti za 
strošek reprezentance. Isto velja za lastnike družbe: tudi ti niso 
poslovni partnerji in ne morejo biti deležni reprezentančne 
obravnave. Čeprav se  jih v  praksi pogosto navaja  kot 
udeležence v reprezentančnih dogodkih, je to 
napačno.

Glede na navedeno velja, da naj bi se za 
stroške reprezentance  upoštevali vsi stroški, 
ki so kakorkoli in kadarkoli nastali v razmerju 
z zdajšnjimi in morebitnimi prihodnjimi 
poslovnimi partnerji, ne pa tudi v razmerjih 
z zaposlenimi (le-ti se štejejo za davčno 
nepriznane).

Zato so ti stroški lahko:

a) davčno priznani v višini 50%

to so: poslovna kosila, družabni dogodki, 
na katere so povabljeni poslovni partnerji, 
novoletne zabave za poslovne partnerje in 
podobno. Taki dogodki so poslovno potrebni, 
razlogi za njegovo izvedbo niso  poslovno niti 
davčno sporni. Seveda pa je  potrebno znati 
dokazati poslovno upravičenost teh stroškov.

 b) v celoti davčno nepriznani

organiziranje novoletne zabave za zaposlene, 

najem dvorane za športne igre, ki jih igrajo zaposleni, izvedba 
izleta za zaposlene, zagotovitev avtomata za kavo, peciva, 
sokov in ostale pijače in živil, ki jih koristijo zaposleni.            

To so stroški, ki se nanašajo na privatno življenje  in kot 
taki nimajo narave reprezentance, čeprav jih večina v praksi 
obravnava kot reprezentančne, kar pa je napačno in davčno 
sporno.

c) v celoti davčno priznani

so dogodki, ki so povezani predvsem s pospeševanjem 
prodaje in se smatrajo kot reklamne aktivnosti.

Stroški, ki nastajajo v teh dogodkih, niso stroški reprezentance, 
ampak v celoti davčno priznani stroški, saj gre za pogodbene 
obveznosti in s tem za stroške, ki so sestavni del nekega 
pogodbenega posla.

Tudi darila poslovnim partnerjem so davčno priznani strošek, 
če njegova vrednost ne presega 42€ ali, če skupna vrednost 
vseh daril prejetih v davčnem letu od istega darovalca ne 
presega 84€.

Da se strošek lahko šteje za strošek reprezentance, morajo biti 
namreč izpolnjeni določeni pogoji.

Pomembno  pa je, da pripadajoče stroške dokazujemo z 
verodostojnimi knjigovodskimi listinami, saj tako lahko v 
primeru davčnega pregleda dokažemo, da so nastali dejansko 
v povezavi s poslovnimi partnerji. Na prejetih računih tako 
navedemo ime poslovnega partnerja, ki se je npr. udeležil 
poslovnega kosila.

Danica Grčar, Ivica Hadžić, Edita Pleterski

NAJBOLJ POGOSTE NAPAKE PRI OBRAVNAVANJU 
STROŠKOV REPREZENTANCE
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Novost leta 2016, davčno potrjevanje računov,  je še vedno 
zelo aktualna. Predvsem takrat, ko nas obišče inšpektor in 
ugotovimo, da kljub vsemu še vedno najdejo napake.

Finančna uprava RS je objavila najbolj pogoste napake pri 
pošiljanju podatkov v sistem davčnih blagajn. Zavezanci 
morajo tovrstne napake odpraviti, v nasprotnem primeru 
bo Finančna uprava RS izvedla ustrezne prekrškovne 
postopke.

• ZOI posredovan na FURS (t.j. ZOI v sistemu davčnih 
blagajn) se ne ujema z ZOI izpisanim na računu;

• zavezanci račune potrjujejo z napačnim namenskih 
digitalnim potrdilom (primeri uporabe testnih 
digitalnih potrdil in digitalnih potrdil zavezanca, ki ni 
dejanski izdajatelj računa…);

• napake v programih pri kreiranju ZOI kode (podatki, s 
katerimi se ZOI koda kreira so nepravilni, ali neresnični, 
ali nepravilnega formata);

• zavezanci še vedno pošiljajo podatke o računih v testni 
sistem;

• napačno številčenje računov oziroma številka računa 
ni sestavljena skladno s 4. odstavkom 5. člena ZDavPR 
(poslovni prostor - oznaka elektronske naprave - 
zaporedna števila računa);

• zavezanci pošiljajo v potrjevanje račune, pri katerih 
davčna številka operaterja v sistem davčnih blagajn ni 
posredovana (je ni niti pod R_3.10 ali niti pod R_3.11), 
ali je posredovana neveljavna davčna številka, ali je 
posredovana davčna številka dobavitelja programske 
opreme, namesto davčne številke operaterja, ali je 
posredovana davčna številka zavezanca pa pri tem ne 
gre za račun izdan iz avtomata;

• računi se ne pošiljajo v potrjevanje iz vseh poslovnih 
prostorov;

• napake pri kreiranju QR ali druge ustrezne kode ZOI 
neberljiva QR ali druga ustrezna koda ZOI;

• račun brez tekoče številke računa; račun brez vseh 
oznak o računu…).

Elementi, ki jih mora imeti račun skladno s predpisi o 
davčnem potrjevanju računov:

4.6.2016 je pričela veljati objavljena novost v Pravilniku 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost in sicer poenostavitev 
v  zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno 
nevladnih organizacij oziroma društev.

Torej društvom in vsem nepridobitnim organizacijam, 
ki so bile obvezane izdajati račun za prodajo blaga in 
storitev, sedaj računov ni več potrebno izdajati. Novost 
velja za tiste organizacije, ki imajo letno manj kot 5 tisoč 
EUR prihodkov iz pridobitne dejavnosti in jih upravljajo 
in vodijo prostovoljci, njihove cene pa so nižje, kot jih za 
podobne dobave zaračunavajo pridobitne organizacije, 
svoje blago oz. storitve pa prodajajo posameznikom, v 
katere niso všteti samostojni podjetniki ali druge osebe, ki 
opravljajo dejavnost na trgu. Spremembe veljajo tudi za vse 
tiste davčne zavezance, katerih cilj ni doseganje dobička. 
V kolikor ga, pa ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo 
nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev.

NAJBOLJ POGOSTE NAPAKE PRI POTRJEVANJU RAČUNOV IN DAVČNO 
POTRJEVANJE RAČUNOV PRI NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH

ZAPOSLOVANJE IN DAVKI
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ZAPOSLOVANJE IN DAVKI

Tiste nepridobitne organizacije in društva, ki bodo 
presegla 5 tisoč EUR obdavčljivih dobav, bodo lahko 
pod določenimi pogoji še vedno upravičeni do izjeme od 
obveznosti izdajanja računov za določene dobave. Izjema 
je dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi 
z dogodki za zbiranje denarnih sredstev. Pogoj je, da to 
opravijo osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila 
DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13., točko prvega 
odstavka 42. člena ZDDV-1.

Med te spadajo bolnišnice, socialno varstveni zavodi in 
nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi 
s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi 
storitvami. Oproščene so tudi osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 43. člena ZDDV-1 in v primerih, ko dogodek 
organizirajo priložnost ter izključno v svojo lastno korist 
in »ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju 
konkurence«.

To pomeni, da izjema od 
obveznosti izdaje računov velja 
na primer za dobave blaga na 
šolskih bazarjih. Ravno tako 
med izjeme sodijo društva, ki 
opravljajo dobavo svojim članom 
kot povračilo za članarino ali pa 
opravljanje dobave v primeru 
ko se ne pobira članarina. Sem spadajo občasne in redne 
aktivnosti društev (organiziranje planinskega izleta), 
prodaja koledarjev gasilskih društev..  Ravno tako  se v 
sezoni gasilskih veselic društva ne bodo obremenjevala z 
davčnim potrjevanjem računov.

Zlatka Ilešič

V Sloveniji se je oblikujejo uporabna vodila za delo v praski, 
na podlagi ugotovitev davčnih organov in sodne prakse.

Pomembno je, da so odhodki, izkazani v izkazu poslovnega 
izida povezani z obdavčenimi prihodki, da so lahko le-
ti davčno priznani. Zato je zelo pomembno, da smo pri 
izplačilih stroškov zaposlenim previdni, da zagotovimo 
verodostojne poslovne listine, ki morajo izhajati iz 
dejansko nastalih poslovnih dogodkov.

V sodbi I U 13/2011, je Upravno sodišče RS presojalo 
med drugim tudi davčno priznavanje potnih stroškov, ki 
jih davčni organ ni davčno priznal. Tožeča stranka se je 
pritožila na Ministrstvo za %nance, ki je pritožbo zavrnilo, 
zato je vložila tudi tožbo na Upravno sodišče, ki je tožbo 
zavrnilo kot neutemeljeno.

Davčni organ je izločil potne naloge, ker po njihovem 
mnenju niso bili sestavljeni kot verodostojne knjigovodske 
listine. Potni nalogi niso bili podpisani (manjkal je žig 
družbe, ni bilo podpisov odredbodajalca in odobritelja), 
niso vsebovali obveznih sestavin in obveznih prilog 
(manjkale so registrske oznake službenih vozil, ni bilo 
dokazil kot so stroški cestnin ali parkirnin ali namestitev), 
ravno tako ni bilo dokazov, da je službena pot bila dejansko 
opravljena (preverba pri poslovnem partnerju), evidenca o 
prevoženih kilometrih se ravno tako ni ujemala.

Kljub pojasnila tožeče stranke, zakaj so bili potni nalogi 
pomanjkljivo izpolnjeni, pa je sodišče menilo, da je davčni 
organ dovolj izčrpno, jasno in logično pojasnil, zakaj 
dokumentacije ni upošteval. Sodišče je bilo torej mnenja, 
da so bile listine kot podlaga za knjiženje odhodkov, tako 
materialno kot formalno nepravilne.

V obračunu Davka od dohodkov pravnih oseb so bili 
naknadno priznani odhodki od naknadno obračunanih 
bonitet in dohodkov iz naslova delovnega razmerja, od 
naknadno obračunanih prispevkov delodajalca.

Iz omenjene sodbe tako izhaja, da je zelo pomembno 
zagotavljati formalno in še bolj materialno pravilnost 
potnih nalogov in le – njih obračunov. Zelo pomembno je, 
da obstajajo neposredna ali posredna dokazila, da je bila 
službena pot dejansko opravljena. Tako se v izogib težavam 
ob morebitni davčni kontroli svetuje čim več doslednosti 
pri pisanju in izpolnjevanju potnih nalogov, da bodo le-ti 
ustrezni.

Katja Petković, Urška Bajuk, Alenka Abina

NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE
PRI IZPLAČILIH STROŠKOV ZAPOSLENIM
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VABLJENI NA BONUS DAN 2016

UTRINKI Z BONUS DNEVA 2015

Vljudno vas vabimo na dan brezplačnih davčnih in računovodskih nasvetov: 
BONUS DAN 2016. Dogodek bo potekal v Hotelu Šport Otočec v torek, 

4.10.2016, od 9 -15 ure.

Poudarki letošnjega druženja:

- Davčna reforma 2016

- Delovno pravni in davčni vidik prekernega dela (delo preko podjemnih in podobnih pogodb, delo preko 
s.p….)

- Prvo leto izkušenj z davčnimi blagajnami iz različnih vidikov

- Načrtovanje denarnih tokov v podjetju

- Kako nas vidijo drugi (kaj je pomembno za boniteto našega podjetja)?

- Zdravje na delovnem mestu 

- Obvladovanje različnih  poslovnih procesov v informacijskem sistemu Pantheon

Vabimo vas, da s svojimi predlogi sodelujete v organizaciji dogodka.

Vljudno vabljeni! Prijave na www.racunovodstvo-bonus.si

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.


