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Po pojasnilu DURS-a se na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

urejanju trga dela od 27.7.2013 dalje ne plačuje posebnega davka na določene prejemke od 

dohodkov od začasnega ali občasnega dela upokojencev. 

 

 

Zadeva:  delo upokojencev 

 

Spremenjen Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS 80/10, 40/12, 21/13, 63/13) uvaja 

možnost začasnega ali občasnega dela za upokojence. 

 

Pravila: 

• možnost začasnega oziroma občasnega dela lahko izkoristijo osebe, ki imajo status 

upokojenca v RS; 

• te določbe zakona se pričnejo uporabljati 1. julija 2013; 

• delo se opravlja na podlagi civilne pogodbe, ki ima predpisane podatke; 

• gre za odvisno razmerje z nekaterimi elementi delovnega razmerja, vendar brez 

elementa trajnosti; 

• delodajalec mora za delo upokojenca voditi dnevne evidence prisotnosti na delu in 

število opravljenih ur; 

• delo se lahko opravlja največ 60 ur v posameznem mesecu (brez prenosa ur v 

naslednji mesec); 

• minimalna urna postavka mora znašati 4,20 €; 

• dohodek v celem koledarskem letu ne sme presegati 6.300 €; 

• upokojenec lahko hkrati opravlja začasno in občasno delo pri več delodajalcih, vendar 

pri vseh skupaj ne več kot 60 ur mesečno in za skupno največ 6.300 € letnega 

dohodka; 

• omejitev obstaja tudi pri številu opravljenih ur začasnega in občasnega dela pri 

posameznem delodajalcu. Nanaša se na število zaposlenih (če delodajalec nima 

zaposlenih, lahko ima največ 60 ur začasnega ali občasnega dela, če ima do vključno 

10 zaposlenih, 100 ur, več kot 10 in do vključno 30 zaposlenih največ 150 ur, več kot 

30 do vključno 50 zaposlenih 400 ur, več kot 50 do vključno 100 zaposlenih 750 ur,  

pri delodajalcu z več kot 100 zaposlenimi pa se lahko opravi največ 1.050 ur 

začasnega ali občasnega dela - zakon v 27c členu opredeljuje možna odstopanja od 

navedenih omejitev); 

• dohodek za začasno in občasno delo mora biti izplačan najkasneje do 18. v 

naslednjem mesecu ; 



Obdavčitev dohodka iz začasnega ali občasnega dela 

 

- v breme izvajalca - delojemalca: 

akontacija dohodnine 25 %, ki se obračuna od dohodka zmanjšanega za 10 % 

normiranih stroškov 

 

- v breme naročnika – delodajalca, osnova je bruto dohodek: 

prispevek PIZ 8,85 % 

prispevek za poškodbe pri delu (trenutni 4,55) 

dajatev od začasnega in občasnega dela upokojencev 25 % 

 

 

Primer obračuna : 

 

Neto dohodek upokojenca 100 € 

 

Dohodnina 29,03 € 

Bruto dohodek 129,03 € 

Prispevek PIZ 11,42 € 

Pavšal ZZ 4,55 € 

Dajatev od začasnega in občasnega dela 32,26 € 

 

Skupen strošek delodajalca 177,26 €. 

 

 

 

Pripravila: 

Vida  

 

 

 


