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Predlog Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in nekaterih drugih prejemkov  

 

 

 

 

I. Besedilo zakona 

 

1. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12-ZUJF). 

 

 
2. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov 

(Uradni list RS, št. 2/17). 

 

 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 

II. Obrazložitev k členom 

 

 

K 1. členu 

 

Člen ureja prenehanje veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 

nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01 in 40/12-ZUJF; v 

nadaljnjem besedilu: ZPSDP).  

 

Namen sprejema ZPSDP je bil enotna ureditev izplačila določenih stroškov v zvezi z delom 

na področju negospodarskih dejavnosti. Ob obravnavi in sprejemanju zakona se je krog 

zavezancev razširil tudi na javna podjetja in druge v njem navedene pravne osebe, saj je 

zakonodajalec ocenil, da tudi zanje lahko velja določena omejitev glede višine povračil 

stroškov, tako zaradi njihove posredne ali neposredne vk ljučenosti v širše pojmovani javni 

sektor, oziroma državni ali lokalni proračun, kot zaradi njihovega monopolnega položaja.  

 

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – 

ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – 

ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 
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101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. 

US, 90/15, 102/15 in 63/16 – ZDoh-2R; v nadaljnjem besedilu: ZUJF), ki je določ il 

prenehanje veljave ZPSDP za javni sektor, ZPSDP določa dnevnice za službena potovanja 

v državi, kilometrino, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo 

in z dela, terenski dodatek, regres za prehrano med delom, nadomestilo za ločeno življenje 

in odpravnino ob odhodu v pokoj 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. 

 

Ob sprejemu ZUJF so bile že podane pobude za prenehanje veljavnosti ZPSDP, vendar 

takrat do takšne odločitve ni prišlo. ZPSDP je bil sprejet v povsem drugačnih okoliščinah, 

kar ima za posledico tudi terminološko zastarelost predpisa.  

 

Zagotavljanje povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov v skladu z ZPSDP 

postavlja v neenakopraven položaj gospodarske družbe v lasti države ali lokalnih skupnosti 

v primerjavi z ostalimi gospodarskimi družbami. Predvsem pa povračilo stroškov in drugih 

prejemkov v višini kot je določena z ZPSDP pomeni neenakopravno obravnavo zaposlenih 

v družbah, ki jih še zavezuje ta zakon, v primerjavi z ostalimi delavci, ki so zaposleni v isti 

dejavnosti. V javnih podjetjih in bankah, za katere še vedno velja ZPSDP se  določeni 

prejemki v zvezi z delom izplačujejo pod pogoji in na način, določen s kolektivnimi 

pogodbami dejavnosti, vendar v višini, ki je določena z ZPSDP, kar pomeni, da je izvajanje 

kolektivne pogodbe dejavnosti omejeno z ZPSDP. 

 

Po prenehanju veljavnosti ZPSDP bodo tudi delavci, ki so zaposleni v javnih podjetjih in 

bankah upravičeni do povračila stroškov in drugih prejemkov v skladu s kolektivno 

pogodbo dejavnosti.  

 

 

K 2. členu 

 

S prenehanjem veljavnosti ZPSDP preneha veljati tudi Količnik rasti prehrambnih izdelkov 

(Uradni list RS, št. 2/2017). Na podlagi 11. člena ZPSDP je namreč minister, pristojen za 

delo na podlagi podatkov Statističnega urada RS vsakih šest mesecev objavi l količnik rasti 

cen prehrambnih izdelkov ter znesek regresa za prehrano med delom za obdobje šestih 

mesecev. 

 

 

 

K 3. členu 

 

Člen določa začetek veljavnosti zakona. V skladu z Ustavo RS se predlaga, da začne 

zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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