
 

 

 
Glasilo Trgovinske zbornice Slovenije, 20. september 2022, št. 27/22

                                                                      
   TISKOVINA     Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana   
 

IZ DELA ZBORNICE

 

16. STRATEŠKA KONFERENCA O 

TRGOVINI – 16. 11. 2022, BRDO PRI 

KRANJU 

 

Obveščamo vas, da bo 16. Strateška konferenca o trgovini z 

nazivom »ZELENA TRANSFORMACIJA V TRGOVINI: JE 
TRAJNOST (ŽE) VREDNOTA TRGOVCA?«, potekala v 
sredo, 16. novembra 2022 ob 9.30 uri, v hibridni obliki 
- Brdo pri Kranju in on-line.  
 

Na letošnji, že 16. Strateški konferenci o trgovini, se bomo 
spraševali, kje in kako trgovina udejanja zeleno transformacijo, 
kako razume in soustvarja trajnost v najširšem pomenu  njenih 
izzivov, kako ob tem spreminja svoje poslovne modele in 
strategije in se ob tem kar se da uspešno odziva na 
spremembe in izzive aktualnih ekonomskih razmer. Je prav 

kompleksnost vseh dogajanj tista, ki nas še toliko bolj usmerja 

v trajnost kot ključno vrednoto trgovca? O tem in še čem bomo 
razpravljali z zanimivimi domačimi in tujimi sogovorniki, se učili 
dobrih praks in povezovali naše dosedanje izkušnje. 
Dobrodošli, da znova soustvarimo uporabne vsebine in jih 
prenesemo v naša delovanja. 
 

Veseli bomo vaše udeležbe v Kongresnem centru na Brdu pri 
Kranju, udeležba na konferenci pa bo možna tudi digitalno 
preko svetovnega spleta (omogočena bo hibridna oblika). 

Lepo vabljeni k čim prejšnji prijavi, prijavnica je objavljena v 
nadaljevanju in na spletni strani TZS! 
 
PROGRAM KONFERENCE 
 

9:00 - 9:30 Registracija udeležencev 

9:30 - 9:50 OTVORITEV KONFERENCE 

 

mag. Mariča LAH, predsednica TZS 
prof. dr. Metka TEKAVČIČ, dekanja 
Ekonomske fakultete, UL 
Predstavnik Vlade Republike Slovenije  

9:50 - 10:35 

STRATEGIJE PRIHODNOSTI: OD 
TRAJNOSTNIH DO REGENERATIVNIH 
STRATEGIJ V TRGOVSKI DEJAVNOSTI 
 

S trajnostno preobrazbo poslovanja do 
odmevnih trajnostnih in poslovnih učinkov 
- najboljše prakse 
 

prof. dr. Adriana REJC BUHOVAC, 
Ekonomska fakulteta, UL 

10:35 - 11:05 ZELENA TRANSFORMACIJA, TRAJNOST 
IN/ALI KRIZA PONUDBE TER PRETRGANIH 
DOBAVNIH VERIG? 
 

Analiza stanja v evropski in globalni 
trgovini 
 

Melanie SEIER LARSEN, izvršna direktorica in 

partnerica, Boston Consulting Group 

11:05 - 11:50 KAJ SE SPREMENI, KO SE ZAVEŽEMO 
TRAJNOSTI - DOBAVITELJ, TRGOVEC IN 
KUPEC V NOVI REALNOSTI 
 

mag. Ladeja GODINA KOŠIR, ustanoviteljica 
in izvršna direktorica Circular Change & 
sopredsedujoča Evropski platformi za krožno 
gospodarstvo ECESP 

11:50 – 12:50 ODMOR IN KOSILO 

12:50 – 13:45 OKROGLA MIZA: TRAJNOST, KROŽNOST, 
ZELENO: KJE SMO V SLOVENSKI 
TRGOVINI? 

 

Namesto uvoda 
Tomislav ČIZMIĆ, predsednik uprave, Poslovni 
sistem MERCATOR d.o.o., Ljubljana 
mag. Nada DROBNE POPOVIĆ, predsednica 
uprave, PETROL d.d., Ljubljana  
Samo KUPLJEN, direktor, BAUHAUS d.o.o., 
k.d., Ljubljana   
Toni PUGELJ, direktor, ALEJA d.o.o., Ljubljana 

Jožko TOMŠIČ, direktor za Slovenijo, Skupina 
EMIL FREY in generalni direktor Frey Services 
d.o.o., Ljubljana 

 

Okrogla miza 
Boris GANTAR, SANPAVLIJA trgovina na 
drobno in debelo Barbara Gantar s.p., Logatec 
Jure KAPETAN, generalni direktor, MERKUR 
trgovina, d.o.o., Naklo  

Dušan MITIČ, direktor, ENGROTUŠ d.o.o., Celje 
Jure PETKOVŠEK, direktor za finance in 
ekonomiko, SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana 
Polona ŠTOLFA, direktorica, ŠTOLFA TEAM 
d.o.o., Zlata Ptička Kamnik 
Stanko TOMŠIČ, direktor, KMETIJSKA 
ZADRUGA TREBNJE – KRKA z.o.o., Trebnje 
 

Okroglo mizo vodi: prof. dr. Maja ZALAZNIK, 
Ekonomska fakulteta, UL 

13.45 – 13:50 Zaključek konference 
 

Vljudno vabljeni! 
 

mag. Mariča LAH, l. r.     prof. dr. Metka TEKAVČIČ, l. r.  
Predsednica TZS  Dekanja Ekonomske fakultete, UL 

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA DROGERIST/DROGERISTKA –  

VEČ NA: WWW.TZSLO.SI 



PRIJAVE: Prijave sprejemamo preko prijavnice, ki je 

objavljena v T-Informacijah, in spletne prijavnice, ki jo 

najdete na spletni strani TZS: www.tzslo.si. 
 

SPLOŠNI POGOJI IN KOTIZACIJA: Kotizacija za 

udeležbo na konferenci znaša: 
 za člane TZS: 40,00 € (DDV ni vključen) na udeleženca, 
 za nečlane TZS: 120,00 € (DDV ni vključen) na 

udeleženca, 
 za udeležence iz ministrstev in drugih javnih institucij ter 

organizacij in fakultet: 40 € (DDV ni vključen) na 
udeleženca. 

 

Popusti: 
 20 % za študente, 

 za večje število prijavljenih udeležencev iz istega podjetja 
imajo člani TZS za vsakih dopolnjenih deset prijavljenih 
udeležencev popust za njihovo udeležbo v višini 30 %. 

Znesek kotizacije nakažite na TRR pri SKB: 0313 8100 0518 

803 – sklic 3007. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko 

pošljete po pošti: TZS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana 
ali na e-naslov: info@tzslo.si Znesek vplačane kotizacije se 
vrne v primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 delovne dni pred 
izvedbo konference! Ob morebitni neudeležbi na dogodku 
brez predhodne odjave v navedenem roku, ne vračamo 
kotizacije. V primeru zapolnitve mest za fizično udeležbo na 

konferenci, bomo prijavljenim omogočili on-line udeležbo.  
 

Za varnost udeležencev na konferenci bo poskrbljeno z izvedbo 
in upoštevanjem priporočil NIJZ - Covid-19. Organizator 

dogodka si pridržuje pravico, da v primeru zaostrenih 
epidemioloških razmer (Covid-19) konferenco izpelje v 
prilagojeni (on-line) obliki.  

 
 
 

PRIJAVNICA  

na 16. Strateško konferenco o trgovini, 16. november 2022, s pričetkom ob 9.30 uri, Brdo pri Kranju 
 

Naziv in naslov podjetja: _________________________________________________________________________________ 

Davčna številka: ____________________________________     Matična številka: ___________________________________ 

Telefon: ___________________________________________    E-naslov (OBVEZNO*): ______________________________ 

 

a) Fizična udeležba na 16. Strateški konferenci o trgovini, 16. 11. 2022, Kongresni center Brdo pri Kranju  

 

Ime in priimek udeležencev: 

1. ________________________________________________    E-naslov: _________________________________________ 

2. ________________________________________________    E-naslov: _________________________________________ 

3. ________________________________________________    E-naslov: _________________________________________ 

4. ________________________________________________    E-naslov: _________________________________________ 

 

b) ON-LINE udeležba na 16. Strateški konferenci o trgovini, 16. 11. 2022 

 

Ime in priimek udeležencev: 

1. ________________________________________________    E-naslov (*obvezno): _______________________________ 

2. ________________________________________________    E-naslov*: ________________________________________ 

3. ________________________________________________    E-naslov*: ________________________________________ 

4. ________________________________________________    E-naslov*: ________________________________________ 

 

Datum:  ___________________________________________    Podpis odgovorne osebe: ____________________________ 

 
 
S  podpisom  potrjujemo,  da  so  prijavljene  osebe  predstavniki  navedenega  podjetja. Posredovane  osebne podatke  bo TZS uporabljala samo za namen 

izvedbe 16. Strateške konference o trgovini, za obveščanja prijavljenih na konferenco ter posredovanje morebitnih gradiv. Dogodek se snema in fotografira.  

M. S. 
 
 
 

NOVOST NA TZS – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA DROGERIST/DROGERISTKA 

 

Na Trgovinski zbornici Slovenije pričenjamo z izvajanjem 
postopkov preverjanja in potrjevanja Nacionalne poklicne 

kvalifikacije Drogerist/Drogeristka ter vse zainteresirane 
kandidate vljudno vabimo k prijavi.  
 

Preko pridobitve certifikata NPK Drogerist/Drogeristka 

imajo osebe, ki že opravljajo delo drogerista, možnost 
priznavanja njihovih kompetenc in znanj, ki jih 
pridobivajo v procesu vseživljenjskega učenja in preko 
različnih izobraževanj oziroma usposabljanj pri 
delodajalcih. Prav tako lahko NPK pridobijo iskalci 

zaposlitve, ki bodo s tem imeli večjo možnost 
zaposlitve pri delodajalcih v trgovinski dejavnosti. 
 

V nadaljevanju vas seznanjamo s ključnimi informacijami 
glede prijave in postopka. 

 

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)? 
 

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s 

katerim lahko oseba dokazuje svojo usposobljenost za 
opravljanje določenega poklica. 
 

http://www.tzslo.si/
mailto:info@tzslo.si


NPK kandidatu omogoča, da svoja neformalno 

pridobljena znanja, ki jih je pridobil na primer med 

opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom, s prostočasnimi 
dejavnostmi, z udeležbo v neformalnih programih 
izobraževanja itd., potrdi. 
 

Za pridobitev NPK se po navadi odločajo osebe, ki želijo 
napredovati na poklicni poti in so v življenju pridobile 
različne poklicne kompetence, ki niso priznane in 
ovrednotene. 
 
Kako pridobim NPK Drogerist/Drogeristka? 
 

Kandidat NPK pridobi v postopku ugotavljanja in 
potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki se na 

splošno deli na tri sklope: 
1. prijava kandidata, 
2. svetovanje kandidatu in priprava njegove osebne zbirne 

mape, 
3. preverjanje in potrjevanje NPK. 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, ki želi 

pridobiti NPK Drogerist/Drogeristka 
 

Kandidat lahko postane vsak, ki si želi pridobiti 
dokazilo o usposobljenosti za opravljanje poklica. 
 

Kandidat mora izpolnjevati zakonske omejitve: 
 je star najmanj 18 let, izjemoma pa tudi oseba, ki še ni 

stara 18 let, če ji je prenehal status vajenca ali dijaka in 

če izkazuje ustrezne delovne izkušnje; 
 izpolnjuje vstopne pogoje, določene s katalogom 

strokovnih znanj in spretnosti. 
 

Pogoji za kandidate, določeni s katalogom strokovnih 
znanj in spretnosti:  
 izobrazba najmanj na ravni SOK 2 (končana osnovna 

šola) in 
 najmanj tri leta delovnih izkušenj s kateregakoli 

področja.  
 

Izobrazbo kandidat dokazuje s spričevalom o končani osnovni 
šoli. Delovne izkušnje kandidat dokazuje s potrdilom 
delodajalca o delovni dobi in podrobnejšim opisom zahtevanih 

nalog za delovno mesto, za katero je izdano potrdilo. 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti 
 

1. Potrjevanje 

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno 
mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej 

predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o 
znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, 
lahko komisija: 
1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti, 
2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in 

določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo 
preverjala, 

3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega 
standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, 
spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo 
preverjala smiselno celotni poklicni standard. 

 

Osebna zbirna mapa je mapa, v kateri so zbrana 

dokazila o kandidatovih delovnih izkušnjah in 
neformalno ali priložnostno pridobljenih znanjih, ki se 
upoštevajo pri pridobivanju NPK. 
 

2.  Preverjanje 
Praktično preverjanje z zagovorom. 
 
 

 OBVEŠČA: 
Predstavitev postopka za pridobitev NPK 
Drogerist/Drogeristka bo potekala v sredo, 21. 9. 2022 
v dveh terminih, in sicer ob 9.00 uri in ob 14.00 uri 

preko platforme ZOOM. Povezava ZOOM je objavljena 
na spletni strani TZS – rubrika »Aktualno«. 

 
Podrobnejše informacije glede postopka so vsem 
zainteresiranim kandidatom na voljo na spletni strani TZS – 
zavihek Izobraževanje – podzavihek NPK 
Drogerist/Drogeristka ali preko kontaktne osebe na TZS: 
Karmen Fortuna – karmen.fortuna@tzslo.si ali 01 58 98 218.  

K. F. 

 
 
 

SPLOŠNA ZAKONODAJA 

 

ZAKON O POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE 

ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA  
 

Člane seznanjamo, da je v Uradnem listu RS, št. 117/22, 
objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi povišanj 
cen električne energije in zemeljskega plina (v 
nadaljevanju: Zakon). Zakon velja od 10. 9. 2022 dalje. 
 

S tem zakonom se zaradi visokih povišanj cen električne 
energije in zemeljskega plina določa začasni ukrep pomoči za 

področje gospodarstva v skladu s Sporočilom Komisije 
»Začasni okvir za krizne ukrepe državne pomoči v podporo 
gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini«. 
 

Upravičenec do pomoči za gospodarstvo po tem zakonu je 

pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali zakonom, ki ureja 
zadruge, in je bila registrirana v RS za opravljanje 
gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 
2021. Upravičenec mora izpolnjevati v zakonu navedene 

zahteve, med drugim tudi to, da upravičenec ne more prejeti 
pomoči za gospodarstvo, če je dvig stroškov električne 
energije in zemeljskega plina že vključil v ceno svojih 
proizvodov oziroma storitev.  
 

Upravičeno obdobje za dodelitev pomoči za gospodarstvo 
znaša od 1. junija 2022 do 31. decembra 2022. 
 

Zakon določa vrsto pomoči za gospodarstvo, in sicer 
enostavno pomoč za gospodarstvo (do 500.000 eurov), 
posebno pomoč za gospodarstvo (do 2 milijonov eurov) 

ter pomoč za energetsko intenzivna podjetja.  
 

Enostavna in posebna pomoč za gospodarstvo se dodeli v 
obliki nepovratnih sredstev.   
 

Upravičenec uveljavlja pomoč za gospodarstvo tako, da 
skladno z 8. členim zakona pošlje vlogo na pristojni organ, ki 

mailto:karmen.fortuna@tzslo.si


je v tem primeru Agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 

tehnologije (SPIRIT).  
 

V nadaljevanju vas seznanjamo s spletno objavo 

SPIRIT z informacijami glede oddaje vloge in kontakti 
za vaša vprašanja.  
 

»Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi 

visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega 
plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 
9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila 
oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 
2022. 
 

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za 
upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 
2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za 
upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 

pa do 15. 3. 2022. 
 

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v 
določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi 

priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je 
vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim 
pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani 
pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do 
pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca. 
 

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila 
dodatne informacije o načinu oddaje vloge, vzpostavljen bo 
tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne 
informacije in  pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na 

elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si.  
 

Na posamezna vprašanja vam ne bomo odgovarjali s 

povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori 
bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na 
vprašanja. 
 

Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z 

Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen 

električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8666), 
zato podjetja opozarjamo, naj ne pričakujejo posebnega 
javnega razpisa.«   
 

Vir: Spletna stran SPIRIT, 13. 9. 2022,   
https://www.spiritslovenia.si/razpis/392  
 
POMEMBNO!  
Trgovinska zbornica Slovenije je preko svoje posebne 

delovne skupine v času oblikovanja zgornjega predloga 
zakona predlagatelja zakona – Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, ves čas opozarjala, da je predvidena 
pomoč za gospodarstvo zagotovo korak v pravo smer, 
vendar pa ta pomoč ne bo zadostna.  
 

Po uveljavitvi zakona smo na to ponovno že večkrat opozorili, 
in zadnja informacija je, da bo ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo, v sodelovanju z drugimi resorji pripravilo 
predloge za spremembe in dopolnitve tega zakona, in 

sicer v smeri večjega obsega pomoči za gospodarske 
subjekte.  
 

Prav tako se bodo iskale rešitve v smeri uvedbe kapice na 

ceno električne energije in plina za leto 2023 preko t.i. 
vladne delovne skupine. Z novimi informacijami glede 
uvedbe kapice bomo člane seznanjali tekoče, tako preko T-
Informacij kot tudi preko zbornične spletne strani: 
www.tzslo.si/AKTUALNO.  
 

V kolikor se tudi v vašem podjetju že v letošnjem letu 
srečujete z visokimi stroški električne energije in plina, in 

vam veljavna zakonska pomoč ne zadostuje oziroma je za 
vaše podjetje nedosegljiva, vas prosimo, da nas o tem 

seznanite, in sicer na naslednji e-naslov: info@tzslo.si.  
M. L. , M. S.

 
 

ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV IN ZAKON O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA 

KONKURENCE 

 

Člane obveščamo, da je bil predlog Zakona o varstvu 
potrošnikov (EPA: 0180-IX) v sredo, 14. 9. 2022 
obravnavan na matičnem delovnem telesu Državnega zbora – 

Odboru za gospodarstvo.  
 

Trgovinska zbornica Slovenije je tekom zakonodajnega 
postopka v sodelovanju s člani izvajala številne aktivnosti 

in v obliki posredovanih dopisov in gradiv redno 
seznanjala pristojne državne institucije s prejetimi stališči 
in predlogi članov zbornice. Ob tem vas obveščamo, da so 
bile številne ključne pripombe, ki smo jih podali na predlog 
zakona, upoštevane in povzete v vloženih amandmajih ter 
tako vključene v novo besedilo predloga zakona. Zakon bo 

v nadaljevanju postopka obravnavan na 2. redni seji 
Državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek, 26. 9. 
2022.  
 

Na isti seji je Odbor obravnaval tudi predlog Zakona o 

preprečevanju omejevanja konkurence (EPA: 0036-
IX), dopolnjeni besedili obeh zakonov sta dostopni na 

spletnem mestu Državnega zbora. V kolikor pa nam boste 
izrazili vaš interes za pridobitev predlogov zakonov, vas 
prosimo, da nam to posredujete na naslednji e-naslov: 
info@tzslo.si.  

N. P. 

 

 

DELOVNA SKUPINA TRGOVINSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA ODPADNO HRANO 

 

Pozornost in aktivnosti Evropske komisije so v zadnjem 
obdobju med drugim vse bolj usmerjene na področje 
odpadne hrane, čemur pri svojem delu sledi tudi slovensko 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter išče 
rešitve za naslovitev problematike, povezane z odpadno 
hrano v agroživilski verigi, tudi na področju trgovine. 
 

Glede na navedeno na Trgovinski zbornici Slovenije 
pričakujemo porast aktivnosti na tem področju, zato 
ustanavljamo delovno skupino za odpadno hrano. V 

kolikor vas sodelovanje v omenjeni skupini zanima, vas 
prosimo, da nam posredujete kontaktne podatke 
svojega predstavnika (ime in priimek, e-naslov, telefonska 
številka) na e-naslov: nika.pecevnik@tzslo.si.  

N. P. 
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POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI – SEPTEMBER 2022 

 

Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine 

urejajo: 
 Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. 

RS, št. 52/18 s spremembami in dopolnitvami), 
 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. l. RS, št. 140/06, s 
spremembami in dopolnitvami) – v nadaljevanju Uredba 
in  

 Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v 
tujino (Ur. l. RS,  št. 76/19) – 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 – SEPTEMBER 2022 
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 0,17 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 
0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim 
prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan 
prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en 
kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega 
prebivališča. 
Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni 

mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz 
delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne 
všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 

140 eurov mesečno. 
 

Prehrana med delom 
KPDTS 
Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša 
najmanj 4,81 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 7,96 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 0,99 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 

– 6,93 EUR; 
 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 8 do 12 

ur – 9,91 EUR;  
 trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 12 do 24 

ur – 18,56 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 T-Informacijah, 

številka 21/22 z dne 20. 7. 2022. 
 

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 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 0,43 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.  
 

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.  

B. K. 

 
 
 

ŽIVILA 

 

URADNI LIST EVROPSKE UNIJE 

 

ŽIVILA IN KRMA 
 Uredba Komisije (EU) 2022/1435 z dne 26. avgusta 2022 

o spremembi prilog II in IV k Uredbi Evropskega 

parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih 
vrednosti ostankov za kalcijev karbonat, ogljikov dioksid, 
ciprodinil in kalijev vodikov karbonat v ali na nekaterih 
proizvodih – UL EU, št. L 224/1, z dne 30. 8. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1442 z dne 
31. avgusta 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2017/1490 glede pogojev dovoljenja za manganov kelat 

iz hidrata aminokislin kot krmni dodatek za vse živalske 
vrste – UL EU, št. L 227/117, z dne 1. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1445 z dne 

31. avgusta 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2018/1039 glede pogojev dovoljenja za bakrov (II) kelat 
iz hidrata aminokislin kot krmni dodatek za vse živalske 
vrste – UL EU, št. L 227/127, z dne 1. 9. 2022; 

 Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1450 z dne 27. junija 
2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede uporabe neekološke beljakovinske 
krme v ekološki živinoreji zaradi ruske invazije na Ukrajino – 
UL EU, št. L 228/8, z dne 2. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1451 z dne 

1. septembra 2022 o dovoljenju za belo kafrno eterično olje 
iz Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. in tinkturo cimeta 
iz Cinnamomum verum J. Presl. kot krmna dodatka za vse 
živalske vrste – UL EU, št. L 228/10, z dne 2. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1452 z dne 

1. septembra 2022 o dovoljenju za 3-etilciklopentan-1,2-
dion, 4-hidroksi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on, 4,5-dihidro-2-

metilfuran-3(2H)-on, evgenol, 1-metoksi-4-(prop-1(trans)-
enil)benzen, α-pentilcinamaldehid, α-heksilcinamaldehid in 2-
acetilpiridin kot krmne dodatke za nekatere živalske vrste – 
UL EU, št. L 228/17, z dne 2. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1453 z dne 
1. septembra 2022 o dovoljenju za 6-fitazo, ki jo 
proizvaja Komagataella pastoris (DSM 23036), kot krmni 

dodatek za vse aviarne vrste in vse prašiče ter 
o razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 98/2012 
(imetnik dovoljenja Huvepharma EOOD) – UL EU, št. L 
228/30, z dne 2. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1454 z dne 

1. septembra 2022 o spremembi prilog V in XIV 

k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za 
Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike 
na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop 
pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter 

svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo – UL 
EU, št. L 228/33, z dne 2. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1457 z dne 

2. septembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2017/2330 glede pogojev dovoljenja za železov (II) kelat 
iz hidrata aminokislin kot krmni dodatek za vse živalske 
vrste – UL EU, št. L 229/10, z dne 5. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1458 z dne 
2. septembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2016/1095 glede pogojev dovoljenja za cinkov kelat iz 

hidrata aminokislin kot krmni dodatek za vse živalske 
vrste – UL EU, št. L 229/16, z dne 5. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1459 z dne 

2. septembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2019/804 glede pogojev dovoljenja za organsko obliko 
selena, ki jo proizvajajo Saccharomyces cerevisiae CNCM 
I-3060, kot krmni dodatek za vse živalske vrste – UL EU, 

št. L 229/22, z dne 5. 9. 2022; 
 Uredba Komisije (EU) 2022/1466 z dne 5. septembra 

2022 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta glede umika nekaterih 
aromatičnih snovi s seznama Unije – UL EU, št. L 231/32, 
z dne 6. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1469 z dne 
5. septembra 2022 o dovoljenju za L-lizin sulfat, ki ga 
proizvaja Escherichia coli CGMCC 7.398, kot krmni 
dodatek za vse živalske vrste – UL EU, št. L 2312/105, z 
dne 6. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1470 z dne 
5. septembra 2022 o dovoljenju za endo-1,4-beta-

ksilanazo, ki jo proizvaja Trichoderma 
longibrachiatum CBS 139997, in alfa-galaktozidazo, ki jo 
proizvaja Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, kot 
krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice, 
manj pomembne vrste perutnine za pitanje in za nesnice 
ter okrasne ptice (imetnik dovoljenja Industrial Técnica 
Pecuaria S.A.) – UL EU, št. L 231/109, z dne 6. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1471 z dne 
5. septembra 2022 o dovoljenju za lantanov karbonat 
oktahidrat kot krmni dodatek za mačke (imetnik 
dovoljenja Porus GmbH) – UL EU, št. L 231/113, z dne 6. 
9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1472 z dne 

5. septembra 2022 o dovoljenju za manganov lizinat 
sulfat kot krmni dodatek za vse živalske vrste – UL EU, št. 
L 231/116, z dne 6. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1490 z dne 1. marca 
2022 o dovoljenju za stiskano eterično olje limon, preostalo 



frakcijo destiliranega stiskanega olja limon, destilirano 

eterično olje limon (hlapna frakcija) in destilirano eterično 

olje limet kot krmnih dodatkov za nekatere živalske vrste – 
UL EU, št. L 234/1, z dne 9. 9. 2022; 

 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1492 z dne 
8. septembra 2022 o dovoljenju za L-valin, ki ga 
proizvaja Escherichia coli CCTCC M2020321, kot krmni 
dodatek za vse živalske vrste – UL EU, št. L 234/14, z dne 

9. 9. 2022. 
 

RASTLINE  
 Skupni katalog sort poljščin — Dodatek 2022/8 – UL EU, 

št. C 338/1, z dne 2. 9. 2022; 
 Skupni katalog sort zelenjadnic — Dodatek 2022/8 – UL 

EU, št. C 338/18, z dne 2. 9. 2022. 

ZDRAVILA 

 Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet 

z zdravili od 1. julija 2022 do 31. julija 2022 (Objavljeno 
v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) 
št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ali 
členom 5 Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in 
Sveta) – UL EU, št. C 331/1, z dne 31. 8. 2022; 

 Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet 

z zdravili od 1. julija 2022 do 31. julija 2022 (Sklepi, 
sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES, 
člena 38 Direktive 2001/82/ES ali člena 5 Uredbe (EU) 
2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta) – UL EU, št. C 
331/13, z dne 31. 8. 2022.  

B. K. 

 
 
 

TRGOVINA V ŠTEVILKAH 

 

INDEKSI NOMINALNEGA IN REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI NA DROBNO IN V 

TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI TER OD POPRAVIL LE-TEH, NOVI ZAČASNI PODATKI 

 

  Nominalni indeksi Realni indeksi 

  
Jul 22 / 
Jun 22 

Jul 22 / 
Jul 21 

Jul 22 / 
Jun 22 1) 

Jul 22 / 
Jul 21 1) 

Jul 22 / 
Jun 22 1) 3) 

Jul 22 / 
Jul 21 1) 2) 

45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 85,7 102,2 84,9 91,5 101,6 95,3 

47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 101,5 147,1 98,9 122,8 100,1 125,0 

47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez motornih goriv 96,1 108,3 96,6 99,9 100,4 102,2 

47.3 Motorna goriva v specializiranih prodajalnah 107,8 234,7 102,1 174,6 100,3 175,8 

47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 100,6 107,2 100,4 95,8 101,4 97,8 

47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9 Trgovina z 

neživili, brez motornih goriv 
92,7 109,4 93,9 103,2 100,4 105,4 

 

1) V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.    

2) V podatkih je izločen vpliv koledarja.    

3) V podatkih je izločen vpliv sezone in koledarja.  

  

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.    
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, september 2022.  
A. T. 

 
 

INDEKSI NOMINALNEGA IN REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI NA DROBNO IN V 

TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI TER OD POPRAVIL LE-TEH, ZAČASNI PODATKI 

 

  Nominalni indeksi Realni indeksi 

  
Jun 22 / 
Maj 22 

Jun 22 / 
Jun 21 

Jun 22 / 
Maj 22 1) 

Jun 22 / 
Jun 21 1) 

Jun 22 / 
Maj 22 1) 3) 

Jun 22 / 
Jun 21 1) 2) 

G Trgovina 103,2 132,8 100,9 110,7 99,3 110,5 

45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 95,3 101,3 93,8 90,7 96,9 88,8 

45.1+45.3+45.4 Motorna vozila, motorna kolesa, rezervni 
deli, oprema 

94,9 99,6 93,3 89,3 96,7 87,5 

45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 99,1 116,5 98,1 105,1 96,1 102,8 

46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi 
vozili 

101,8 133,7 99,9 108,1 97,0 107,2 



47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 107,6 145,1 104,8 123,7 99,4 123,0 

47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez motornih goriv 102,2 109,6 101,4 101,4 98,4 100,6 

47.3 Motorna goriva v specializiranih prodajalnah 114,7 233,2 110,0 177,2 102,6 177,0 

47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki 104,2 108,7 103,0 97,6 97,2 96,5 

47.11 Nespecializirane prodajalne, pretežno z živili 104,2 108,5 102,9 97,3 97,9 96,2 

47.2 Živila, pijače, tobačni izdelki v specializiranih 
prodajalnah 

107,3 115,5 106,1 105,2 102,5 104,5 

47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9 Trgovina z 
neživili, brez motornih goriv 

100,6 110,3 100,3 104,2 99,0 103,8 

47.19 Nespecializirane prodajalne, pretežno z neživili 98,0 113,6 97,3 104,7 96,7 105,7 

47.73+47.74+47.75 Farmacevtski, medicinski, kozmetični 

in toaletni izdelki v specializiranih prodajalnah 
104,6 110,7 104,4 107,9 100,1 107,2 

47.51+47.71+47.72 Tekstil, oblačila, obutev in usnjeni 

izdelki v specializiranih prodajalnah 
96,0 98,5 96,9 98,5 76,3 98,5 

47.43+47.52+47.54+47.59+47.63 Pohištvo, 

gospodinjske naprave, gradbeni material, avdio in video 
zapisi v specializiranih prodajalnah 

104,3 112,2 104,1 101,6 103,4 100,3 

47.41+47.42+47.53+47.61+47.62+47.64+47.65+47.76
+47.77+47.78 Računalniške, telekomunikacijske naprave, 
knjige, športna oprema, igrače ipd. v specializiranih 
prodajalnah 

97,9 121,1 96,9 113,5 94,9 113,1 

47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 100,0 101,1 99,8 96,9 100,6 95,9 

47.52+47.59 Trgovina s pohištvom, gradbenim 
materialom v specializiranih prodajalnah 

99,0 108,1 97,5 96,4 99,9 93,9 

47.43+47.54+47.63 Trgovina z gospodinjskimi 
napravami, avdio in video zapisi v specializiranih 
prodajalnah 

127,5 128,5 126,8 119,1 112,9 116,0 

47+45 Skupaj trgovina na drobno, trgovina z motornimi 
vozili in popravila le-teh 

104,6 132,0 101,7 112,9 99,1 112,5 

 

M – ocena je manj zanesljiva 

1) V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.    

2) V podatkih je izločen vpliv koledarja.    

3) V podatkih je izločen vpliv sezone in koledarja.  

   

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, september 2022.  

Podatki Statističnega urada RS kažejo, da so realni prihodki v 

trgovini na drobno (G 47) v juliju 2022 glede na julij 2021 
višji za 25 %. V kolikor bi upoštevali prihodke v trgovini na 
drobno brez prodaje motornih goriv, bi bili prihodki višji za 
2,2 %, saj je največje povišanje prihodkov v navedenem 
obdobju beležila trgovina na drobno z motornimi gorivi 
(povišanje za 75,8 %). Trgovina na drobno z neživili je 
prihodke povečala za 5,4 %, prihodki v trgovini na drobno z 

živili pa so se znižali za 2,2 %. 
 

Iz kumulativnih podatkov za leto 2022 glede na leto 2021 

izhaja, da so v obdobju januar-julij 2022 glede na enako 

obdobje leta 2021 realni prihodki v trgovini (G 47) višji za 

25,9 %, ponovno predvsem po zaslugi rasti prihodkov v 
dejavnosti trgovine z motornimi gorivi, kjer so prihodki zrasli 
za 78,3 %. Prihodki v trgovini z motornimi vozili (G 45) so bili 
nižji za 7,8 %.  Iz podatkov še izhaja, da ne glede na padec 
prihodkov v dejavnosti trgovine na drobno po pošti ali 
internetu v obdobju januar-junij 2022 glede na enako 
obdobje 2021 (padec za 7,5 %), so prihodki v letu 2022 

glede na leto 2019 še vedno precej višji, in sicer za 112,4 %.  
A. T. 
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