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Zadeva: Stališče Slovenske zveze sindikatov - Alternativa k predlogu sprememb Zakona o povračilih 
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP - C) 
 
 
Spoštovani! 
 
Predlog sprememb Zakona o povračilih stroškov v zvezi z delom je nastal kot posledica dolgoletne 
neenakopravne obravnave zaposlenih pri izplačilu povračil stroškov v zvezi z delom. Pripravljen je v 
obliki zakonodajne pobude državljanov za kar se pobudnikom, predstavnikom zbornice in predvsem 
kolegom iz Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, posebej 
zahvaljujem. V naši sindikalni centrali razumemo tovrstno pobudo tudi kot odziv sindikatov na 
pasivnost sedanje vladne sestave, ki je dala socialnim partnerjem vsa zagotovila, da bo Zakon o 
povračilu stroškov v celoti ukinjen. 
 
Zakon o povračilih stroškov v zvezi z delom je nastal pred 23 leti z namenom, da se na celotnem 
področju negospodarskih dejavnosti poenoti politika povračil stroškov v zvezi z delom. Če je bil 
namen poenotenja povračil stroškov v času uveljavitve zakona še upoštevan, se je z uveljavitvijo ZUJF 
v letu 2012 popolnoma porušil. V tem letu je Zakon o povračilih stroškov v zvezi z delom prenehal 
veljati za ves javni sektor, obveljal pa je še za zaposlene v javnih podjetjih in bankah, ki so jih 
ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v 
večinski lasti države ter v drugih pravnih osebah javnega prava. Zanimivo je, da se tudi znotraj 
podjetij v večinski lasti državi pojavlja neenakost, saj večina podjetij v državni lasti ni zavezana k 
spoštovanju tega zakona, medtem ko družbo Dars, d.d., kot osebo javnega prava, ta zakon zavezuje. 
Posledično to pomeni, da so zaposleni na Darsu prav tako omejeni z višino regresa za prehrano, ki se 
lahko izplačuje največ do višine 4,20 EUR. Četudi v podjetju poteka socialni dialog in imajo sklenjeno 
podjetniško kolektivno pogodbo, jih zakon omejuje, da bi se lahko dogovorili za višji znesek. Žal tudi 
današnje spremembe Zakona o povračilu stroškov v zvezi z delom zaposlenim na Darsu ničesar ne 
prinesejo, čeprav so zaposleni v tem podjetju prav tako prispevali podpise k tej zakonodajni pobudi in 
imajo iz tega naslova upravičena pričakovanja. Ker podjetje ne zavezuje nobena kolektivna pogodba 
dejavnosti, bo za njih omejitev iz zakona še zmeraj veljala. V naši sindikalni centrali smo na problem 
opozorili na seji Ekonomsko socialnega sveta in v nadaljevanju na ministrstvo za delo posredovali več 
predlogov kako premostiti omenjeni problem, pa ni bilo prave volje, da se dogovorimo za primerno 
rešitev. 



 
V naši sindikalni centrali pričakujemo, da bo vladna stran spoštovala in realizirala svojo zavezo, ki je 
bila s strani vseh socialnih partnerjev verificirana na seji Ekonomsko socialnega sveta, da se Zakon o 
povračilu stroškov ukine. Vlada Republike Slovenije med drugim v odgovoru na poslansko vprašanje z 
dne 24.1.2019 sama izpostavlja, da »postavlja Zakon o povračilu stroškov v zvezi z delom v 
neenakopraven položaj gospodarske družbe v lasti države ali lokalnih skupnosti v primerjavi z ostalimi 
gospodarskimi družbami«. Ob tem je vladna stran še izpostavila »da pomenijo  povračila stroškov, kot 
so določena v tem zakonu neenakopravno obravnavo zaposlenih v družbah, ki jih še zavezuje ta 
zakon.« 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na predlog socialnih partnerjev že 
v letu 2017 pripravilo Predlog Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, s katerim bi se veljavni ZPSDP razveljavil. Kljub široki 
podpori socialnih partnerjev, zakon še ni doživel parlamentarne obravnave. Zadeva se je ponovila na 
314. seji Ekonomsko socialnega sveta, kjer smo vsi socialni partnerji vlado ponovno pozvali, da 
pripravi ustrezen predpis, na podlagi katerega bo Zakon o povračilu stroškov prenehal veljati. Kljub 
obljubam tovrsten predpis še danes ni pripravljen. Pravih razlogov zakaj omenjen predlog ne preide 
čez sito medresorskih usklajevanj nam še danes ni poznan.  
 
Na podlagi navedenega predlagamo članom Odbora DZ za delo, družine in invalide, da s sklepom 
odbora podprejo predlog, s katerim bi Vlado RS zadolžili, da se sprejme predpis, ki bi omogočil 
prenehanje veljavnosti Zakona o povračilu stroškov pripravi čim prej oz. najkasneje v roku treh 
mesecev.  
Z ukinitvijo tega zakona se bo v vseh poslovnih subjektih, med drugim tudi v Darsu, dala socialnim 
partnerjem možnost, da se sami dogovorijo o višini povračil stroškov v zvezi delom. Zakonska 
omejitev višine zneska za prehrano v višini 4,20 EUR je diskriminatorna in zaposlenim ne omogoča 
pokritja stroškov, ki jih imajo za prehrano. Če kdo v to ni prepričan, naj poskuša o tem prepričati 
Darsovega voznika vzdrževalca na terenu, ki v svojih oranžnih oblačilih cel dan pluži cestišče ali skrbi 
za pretočnost pod nevarnostjo hitrega prometa na avtocestah.  
 
Za vaš posluh v zvezi z realizacijo našega predloga, ki bi omogočil ukinitev Zakona o povračilih 
stroškov v zvezi z delom, se vam že vnaprej zahvaljujem.  
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