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Zadeva: Spremembe pri zaposlovanju 

 
01.01.2011 je pričel veljati zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Ta prinaša nekatere novosti, ki bodo po 
koncu prehodnega obdobja, to je od 01.01.2012 dalje veljale tudi za vas. 
 
Bistvena sprememba za vas je na področju zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Po 01.01.2012 
namreč poslovodne osebe (direktorji), ki so hkrati tudi edini lastniki podjetja, v podjetju več ne 
bodo mogli biti zdravstveno in pokojninsko zavarovani, kar pomeni, da v podjetju več ne bodo mogli 
biti zaposleni. 
 
Zakon je nedosleden. Nadaljevanje tega zakona bi sledilo v pokojninski reformi, ki pa ni bila sprejeta. 
 
Rešitev je več: 

1. Zaposlite se nekje drugje. 
2. Za direktorja v svojem podjetju nastavite nekoga drugega, vi pa se v podjetju zaposlite na 

drugem delovnem mestu. 
3. Del podjetja prenesite na nekoga drugega. V tem trenutku je dovolj že 1%, bo se pa to 

verjetno spremenilo, ko bo sprejeta nova pokojninska reforma. 
4. S podjetjem sklenite pogodbo o poslovodenju. Namesto plače vam naj podjetje izplačuje po tej 

pogodbi. Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 
ste vi kot fizična oseba in ne več vaše podjetje. 
a) Obračun prispevkov vam lahko vsak mesec pripravimo mi. V tem primeru od vas kot fizične 

osebe potrebujemo pooblastilo. Pooblastilo od vašega podjetja ne velja. 
b) Obračun prispevkov lahko oddajate tudi sami. V tem primeru boste potrebovali digitalno 

potrdilo kot fizična oseba. Digitalno potrdilo od podjetja ne velja. 
5. Postanite brezposelna oseba. Kot lastnik podjetja morate še vedno plačevati zdravstveno 

zavarovanje. 
 
Vsaka od navedenih rešitev terja nekaj časa. Zato vam priporočam, da ukrepate hitro. 
Če želite podrobnejše svetovanje iz tega področja ali izračune, kaj katera od variant pomeni za vas, se 
lahko obrnete na našo davčno svetovalko Vido Horvat ali name. 
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