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POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI – 
OKTOBER 2013 

 
Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo: 
 Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h 

Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (UL RS, št. 111/06, 127/06, 
94/08 s spremembami in dopolnitvami), 

 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja (UL RS, št. 140/06, 76/08) – v nadaljevanju Uredba in  

 Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (UL RS, št. 38/94, 

63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 114/06, 16/07, 30/09, 
51/12 ) – v nadaljevanju: Uredba za tujino. 

 
POMEMBNO: 
 KPDTS določa najnižje višine povračil stroškov in drugih prejemkov, ki jih 

je delodajalec dolžan plačati delavcem. 
 Uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v 

zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti ne 
vštevajo v davčno osnovo iz delovnega razmerja. 

 Uredba za tujino določa višine dnevnic v $ ali €, ki predstavljajo osnovo za 
izračun dnevnic za službeno potovanje v tujino. 

 

POVRAČILA STROŠKOV – OKTOBER 2013: 
 
Prevoz na delo in z dela 

KPDTS: 
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izplačuje najmanj v višini 70 % 

cene javnega prevoza. V primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu 
pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,16 EUR 
za vsak polni km poti in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne 

vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo 
prispevkov za socialno varnost. 

Uredba: 
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega prevoza od 

običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je 
mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega 

običajnega prebivališča. 
Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več kot en 
kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega odstavka ne 

všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 EUR za vsak polni 
kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in le-temu najbližjim 

postajališčem. 
Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, se 

v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 EUR za 
vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom 
opravljanja dela. 
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Prehrana med delom 

KPDTS 
Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj 4,24 EUR za 

dneve prisotnosti na delu. 
Uredba 
Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo 

dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delojemalec na delu 
prisoten štiri ure ali več, do višine 6,12 EUR.  

Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg 
povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim odstavkom, v 
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za 

prehrano med delom do višine 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro 
prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu. 

 
Službena potovanja - dnevnice 
V Republiki Sloveniji: 

KPDTS 
 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 6 do 8 ur – 6,13 EUR; 

 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 8 do 12 ur - 8,76 EUR;  

 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 12 do 24 ur - 17,30 EUR 

in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno 
varnost. 

Uredba 

 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 6 do 8 ur - 7,45 EUR; 

 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 8 do 12 ur - 10,68 EUR;  

 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 12 do 24 ur - 21,39 EUR. 

V tujini: 

KPDTS = Uredba  

 trajanje  službenega potovanja v tujini nad 14 do 24 ur - ne všteva se 

dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma območje 
določen v predpisu Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračila stroškov 
za službena potovanja v tujino;  

 trajanje službenega potovanja v tujini nad 8 do 14 ur - ne všteva se 
dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade;  

 trajanje službenega potovanja v tujini nad 6 do 8 ur - ne všteva se 
dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade. 

Uredba za tujino  

Tabela je objavljena v glasilu T-Informacije št. 22, 1. avgust 2013 
 

Službena potovanja – prevoz 

KPDTS = Uredba  

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za 
prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se izvaja z osebnim 



          

Projekt »Učinkovit socialni dialog – nova KPDTS« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se 

izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in 
prilagodljivosti prednostne usmeritve«, 1.4. prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 

avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene, ali za najem 
osebnega avtomobila. 

Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo 
stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo 

stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine 
ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage. 

V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo 

stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 
0,37 EUR za vsak prevožen kilometer. 

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno 
osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega 
naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza. 

 
DRUGI PREJEMKI 

Jubilejna nagrada  
Zneski po KPDTS so enaki zneskom po Uredbi 
- za 10 let delovne dobe  460,00 EUR, 

- za 20 let delovne dobe 689,00 EUR, 
- za 30 let delovne dobe  919,00 EUR, 

- za 40 let delovne dobe          919,00 EUR.  
Za 40 let po KPDTS:  pod pogoji iz 2. odstavka 2. točke 81. člena KPDTS. 

 
Solidarnostna pomoč 
KPDTS 

Znesek solidarnostne pomoči v primeru smrti delavca, ki pripada njegovim ožjim 
družinskim članom, se izplača najmanj v višini 700 EUR, vendar največ do višine 

in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja in osnovo prispevkov za socialno varnost. 
    

Znesek solidarnostne pomoči, ki pripada delavcu v primeru smrti ožjega 
družinskega člana delavca, se izplača najmanj v višini 350 EUR, vendar največ 

do višine in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja in osnovo prispevkov za socialno varnost. 
 

Uredba 
Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 

razmerja:  
- v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana do višine 3.443 
EUR; 

- v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne 
nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 EUR. 

Za solidarnostno pomoč se šteje tudi povračilo stroškov pogreba v primeru smrti 
delojemalca. 
 

 
 


