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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Gp.mddsz@gov.si 
 
 
ZADEVA: NOVA UREDITEV OSEBNEGA DOPOLNILNEGA DELA – POBUDA ZA 

DOPOLNITEV PRAVILNIKA 
 
Spoštovani! 
 
Združenje občin Slovenije se na podlagi pobude regionalnih destinacijskih organizacij 
obrača na pristojno ministrstvo v zvezi z novo ureditvijo osebnega dopolnilnega dela.  
 
S 1. januarjem 2015 so se začela uporabljati določila Pravilnika o osebnem dopolnilnem 
delu (Uradni list RS, št. 94/14). Osebno dopolnilno delo je tako od 1. januarja omejeno 
na enajst skupin dejavnosti: sedem jih smejo izvajalci opravljati le za posameznike, štiri 
tudi za pravno osebe in samostojne podjetnike.  
 
V primerjavi s prejšnjim pravilnikom so bila nekatera dela dodana oz. razširjena 
(občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti 
občasno prevajanje ali lektoriranje, občasno izvajanje umetniških oz. drugih kulturnih 
vsebin ob zasebnih dogodkih, občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika 
živali), istočasno je iz novega pravilnika prišlo tudi do izbrisa ene postavke: občasno 

lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način. 
Prosimo za pojasnilo, zakaj je do tega prišlo. 
 
Ukinitev teh dveh turističnih storitev ima namreč negativen vpliv na razvoj turistično 
manj razvitih slovenskih regij in predstavlja korak nazaj v razvoju celovite turistične 
ponudbe Slovenije.  Občasno lokalno vodenje in prevozi na tradicionalen način so 
predstavljali osnovo za razvoj turistične ponudbe v krajih, ki jih ne najdemo na 
turističnem zemljevidu Slovenije. Domači in tuji turisti so lahko stopili v kontakt z 
domačinom in doživeli pristno ponudbo, ki jo naša država ponuja. Pri tem je šlo za 
obiske manj znanih turističnih točk in ponudnikov, ki so na takšen način pridobili nove 
obiskovalce. Lokalno turistično vodenje je ponujalo možnost večje izbire posameznih 
vodnikov, ki so se med seboj razlikovali po interesnih področjih (zgodovina, fotografija, 
pohodništvo, kultura…), tematikah in jezikih, v katerih so lahko vodili.  
 
Negativni vplivi na razvoj regijskega turizma bodo zagotovo vidni v naslednjih letih. 
Ukinitev postavke namreč znižuje število lokalnih vodnikov, kar pomeni manjšo 
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možnost izbire (v nekaterih krajih ne bo več nobenega lokalnega vodnika) in posledično 
slabšo turistično ponudbo celotne Slovenije. Dolgoročno se bo zmanjšalo število 
inovativnih produktov, ki jih slovenska strategija turizma predvideva, še večji negativni 
vpliv pa se bo pokazal na negativni percepciji turistične ponudbe v Sloveniji. Z 
onemogočanjem legalnega dela in sprejemanjem podobnih uredb in pravilnikov se 
nižata morala in zagon vseh zaposlenih v turističnem sektorju. Posledično zaradi tega 
trpi kakovost slovenske turistične ponudbe in promocija slovenskega turizma doma in v 
tujini. 
 
Združenje občin Slovenije zato predlaga in poziva, da pristojno ministrstvo 
uskladi in razširi seznam dovoljenih del v Pravilniku o osebnem dopolnilnem 
delu. Sedaj namreč traja prehodno obdobje, prvi predvideni pregled na podlagi odzivov 
po uveljavitvi novega pravilnika je predviden pred iztekom prehodnega obdobja (30. 6. 
2015). 
 
Predlagamo, da se na seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, doda: 

- občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na 
tradicionalen način. 

 
Glede na to, da so ponudniki občasnega lokalnega vodenja in prevozov na tradicionalen 
način svoje storitve ponujali tako pravnim kot fizičnim osebam, predlagamo, da se 
postavka vključi v skupino, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve in 
kjer se dela lahko opravljajo tudi za pravno osebo. Poleg koraka v pravo smer na 
turističnem področju bi z vključitvijo dodatne postavke državni proračun pridobil 
dodatna sredstva (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno 
zavarovanje), ponudniki lokalnega vodenja in tradicionalnih prevozov pa urejen status 
in dodaten dan pokojninske dobe. 
 
Lep pozdrav, 
 

                                                                                                                                        

                                                                                            Robert SMRDELJ  
                                                                                Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 
V vednost: 

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, gp.mgrt@gov.si  


