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1. Izziv: bruto / neto osnovna plača 
zaposlenega

V našem plačnem sistemu je uveden sistem bruto plače in plačilo za delo 
ne predstavlja le neto plače.

Obveznost obračuna davkov in prispevkov od delavčeve bruto plače je 
zakonsko določena obveznost, ki jo je delodajalec dolžan izvršiti.

Plačilo za delo je temeljna obveznost delodajalca. Davek ter prispevki iz socialnih 
zavarovanj so del delavčeve plače, saj je delodajalec v imenu in za račun delavca 
dolžan odtegniti prispevke ter davek od delavčevega bruto dohodka (pravilno: 
bruto plače) pred izplačilom delavcu ter jih plačati na ustrezne račune.
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2. Nadomestila plače za praznik in letni dopust
137. člen ZDR

(2) Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti 
z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih 
okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih 
dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca.
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2. Nadomestila plače za praznik in letni dopust
137. člen ZDR

(7) Če s tem ali drugim zakonom oziroma na njegovi podlagi izdanim 
predpisom ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini 
njegove povprečne 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 zaposlitve 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 začetkom 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 pogodbi o 
zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi 
jo delavec prejel, če bi delal.
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3. Nadurno delo v luči sodne prakse

V osnovi obstajata dve možnosti poplačila opravljenih nadur. Prva je denarno 
plačilo in drugo koriščenje (t. i. kompenzacija) nadur.

Kadar se odločimo, da bomo delavcu nadure izplačali, je nadura plačana na enak 
način kot vse druge ure polnega delovnega časa, prišteje se še dodatek na 
nadurno delo. 
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3. Nadurno delo v luči sodne prakse
Sodba Vrhovnega sodišča VIII Ips 72/2019

Delavec je za nadurno delo upravičen do:
- osnovne plače;
- dela plače za delovno uspešnost  (če je v nadurnem času presegel v 

naprej določene delovne rezultate);
- dodatkov za posebne pogoje dela:

a) delo v manj ugodnih delovnih pogojih v času nadurnega dela (če 
tako določa KP dejavnosti, KP delodajalca oz. drugi akti delodajalca in ti 
dodatki niso vsebovani v osnovni plači);

b) dodatki iz razporeditve delovnega časa – neugoden delovni čas;
c) tudi dodatek na delovno dobo (VSRS VIII Ips 72/2019);
d) doplačila do minimalne plače (dopis MDDSZEM z dne 21.5.2021, številka 

1001-801/2021-3). 
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4. Kako na povračilo stroškov iz delovnega 
razmerja vplivajo spremembe Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja ob upoštevanju KP?
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ZDR-1 določa pravico delavca do povračila stroškov in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja, ne določa pa obsega oziroma višine, kar prepušča 
ureditvi v kolektivni pogodbi.

Uredba 2022 - sprememba najvišjih zneskov povračil stroškov v zvezi z 
delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo:
 strošek prevoza na delo in na službeni poti (velja od 1. 7. 2022; 

Uradni list RS, št. 87/22 z dne 24. 6. 2022) ter
 prehrana med delom (velja od 1. 9. 2022; Uradni list RS, št. 113/2022 z 

dne 30. 8. 2022).
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4. Kako na povračilo stroškov iz delovnega 
razmerja vplivajo spremembe Uredbe ob 
upoštevanju KP?
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To ne pomeni avtomatskega dviga višine za vse.
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Delavec je upravičen do povračila stroškov v skladu s pogodbo o zaposlitvi, 
kolektivno pogodbo pri delodajalcu in splošnimi akti delodajalca.

KP dejavnosti zasebnega sektorja določajo zneske različno: ene znesek 
zapisujejo številčno, druge se sklicujejo neposredno na davčno uredbo, torej 
na zgornji neobdavčeni znesek.
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Prehrana med delom: 
pregled po KP;
november 2022

Delodajalci, ki prehrane ne 
organizirajo, morajo preveriti 
zneske in način v KP dejavnosti, 
KP delodajalca in pogodbah o 
zaposlitvi.

https://www.zds.si/sl/baza-znanja/prejemki-iz-
delovnih-razmerij/povracila-stroskov/
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5. Sorazmerni regres za letni dopust

Delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust s sklenitvijo 
delovnega razmerja. Delodajalec mu ga mora izplačati najmanj v velikosti 
minimalne plače (131/1 Zakona o delovnih razmerjih2 – ZDR-1), in sicer 
najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo 
na ravni dejavnosti se lahko ob delodajalčevi nelikvidnosti določi kasnejši rok 
izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta 
(131/3 ZDR-1).

Delavec je upravičen do celotnega regresa le, če je pri delodajalcu zaposlen 
celotno koledarsko leto. V nasprotnem primeru mu pripada sorazmerni del 
regresa (131/4 ZDR-1). 

Izjeme?
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5. Sorazmerni regres za letni dopust

Delodajalec ima v primeru, da je delavec upravičen le do sorazmernega dela 
regresa, pravico zahtevati vračilo sorazmernega dela regresa, ki ga je 
delavec že prejel.
Pobotna izjava delavca - delodajalec svoje terjatve do delavca ne sme pobotati s 
svojo obveznostjo plačila (plače), če za to nima delavčevega soglasja, pri 
čemer ga ta ne more dati pred nastankom delodajalčeve terjatve (136. člen ZDR-
1). Delavec pa lahko sorazmerni del regresa tudi nakaže na delodajalčev 
transakcijski račun.
V praksi se delodajalci in delavci o vračilu dela regresa večinoma kljub vsemu 
dogovorijo.
Pravica do regresa za letni dopust je zakonsko zagotovljena pravica iz delovnega 
razmerja, ki se ji delavec ne more odpovedati, vsaj ne do zakonskega 
minimuma oziroma minimuma po kolektivni pogodbi.
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1. Rek-O obrazec
2. Olajšave – splošna letna olajšava, olajšava za 

mlade
3. Dohodninska lestvica
4. eRefundacije in osnove za izračun 

nadomestil v breme ZZZS
5. Ostalo: poslovna uspešnost, oddajanje 

premoženja v najem idr.
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Hvala za vašo 
pozornost!
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