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Začasno ali občasno 
delo upokojenca

PRIROČNIK



Želite zaposliti upokojenca, pa ne veste, kje 
bi začeli? 

Zaposlovanje upokojencev lahko predstavlja priložnost za podjetja, 

saj imajo upokojenci veliko znanja in spretnosti, ki mladim manjkajo. 

Ta znanja so nabirali skozi delovno dobo. Imajo različne delovne 

izkušnje, polega tega pa so se prebijali tudi skozi zelo različne 

situacije, ki znajo biti koristne pri posameznih izzivih. Čeprav se 

poslovanje vedno bolj modernizira, je smiselno občasno uporabljati 

tudi stare prijeme, kjer imajo prav starejši vse potrebno znanje in ga 

predajajo mlajšim. 

Pomembni prednosti starejših generacij sta zvestoba in pripadnost. 

Mlajše generacije (milenijci in generacija Z) stremijo predvsem k 

nabiranju znanja. Zanje je tudi značilno, da hitro menjajo svoja 

delovna mesta. Kar je nasprotno od sedanje generacije upokojencev, 

ki so čutili večjo pripadnost organizacijam, za katere so delali. To pa 

lahko koristi tudi vašemu podjetju. 







Delodajalec mora tudi:
• upokojencu najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu 

izplačati dohodek ob upoštevanju zakonsko določene 

višine urne postavke,

• zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti in varovanja 

pravic upokojencev voditi dnevno evidenco prihoda in 

odhoda ter števila dejansko opravljenih ur začasnega ali 

občasnega dela,

• obračunati dajatev v višini 25 % na posebnem obračunu in 

ga predložiti davčnemu organu ter plačati dajatev in 

davčnemu organu dostaviti REK-2 obrazec (zbirni REK 

izbere vrsto dohodka: 1516 Dohodek iz začasnega ali 

občasnega dela upokojencev, na individualnem REK 

obrazcu 1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega 

razmerja)

• v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za 

posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %), in 

pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri 

delu in poklicne bolezni (5,03 evra), v breme upokojenca 

pa prispevek za zdravstveno zavarovanje (6,36 %),

• upoštevati določbe delovnopravne zakonodaje, ki 

prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo 

nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo 

enako obravnavo glede na spol, urejajo delovni čas, 

odmore, počitke in odškodninsko odgovornost, ter pravila 

o varnosti in zdravju pri delu.





Kaj lahko pregleda inšpektor za 
delo?

• Ali se držite vseh zahtev delovnega mesta 

(opravljeni izpiti, pregledi ...),

• ali imate vse pogodbe o delu za vse zaposlence,

• ali imate urejene interne akte, ki so povezani z 

vsemi delovnimi razmerji, 

• plačilne liste in prijave zaposlenih,

• kako vodite evidenco časa oziroma prisotnosti 

zaposlenih (pozor – upokojeni zaposleni po pogodbi 

začasnega ali občasnega dela lahko delajo le 60 ur 

mesečno),

• ali spoštujete socialne pravice zaposlencev.



Letno lahko upokojenec zasluži 

največ 7.127,68 evrov. Če to 

razdelimo na 12 mesecev v letu, 

lahko pridemo do naslednjega 

obračuna: 

Bruto izplačilo: 

285 evrov

Neto izplačilo: 

207,2 evrov

Strošek izplačevalca: 

386,5 evra

Bruto mesečno izplačilo: 

593,9 evrov 

Neto izplačilo:

431,9 evrov 

Strošek izplačevalca: 

799,9 evrov

Koliko stane delodajalce zaposlitev upokojenca? 

Če želite zaposlenega zaposliti 

za vseh 60 ur, ki so dovoljene 

glede na zakon, bo 

upokojenec ob upoštevanju 

minimalne urne postavke 

prejel: 

Minimalno plačilo in 60 ur dela mesečno

Maksimalno plačilo in 60 ur dela mesečno



Z Minimaxom je to enostavno 

Pri obračunu dohodka izberemo Začasno in občasno delo upokojenca, program 
pa samodejno pripravi:

• Plačilne naloge za dohodek upokojenca, akontacijo dohodnine, posebno 
dajatev, prispevek za PIZ ter prispevek za zdravstvo,

• REK-2 obrazec za prenos v eDavke,

• obračunski list,

• rekapitulacijo in

• temeljnico v glavni knjigi.

Navodilo - Začasna in občasna dela upokojencev

Oglejte si prednosti Minimaxa v posnetku predstavitve.

VIDEO: PREDSTAVITEV PROGRAMA

http://help.minimax.si/sl/zacasna-obcasna-dela-upokojencev
http://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-zacasno-delo-upokojencev&utm_campaign=predstavitev


Viri:

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev

• Izračun

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake 

možnosti

• Začasno in občasno delo upokojencev 

• Pristojnosti inšpektorata za delo 

Pomembno:

Vsi podatki in izračuni v dokumentu veljajo za leto 2019. 

https://www.zvezarfr.si/pripomocki/izracuni/zacasno-delo
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlovanje/upokojenci/
http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/pristojnosti_inspektorata_rs_za_delo/


Za brezplačne priročnike in posnetke kliknite

www.minimax.si/baza-znanja

http://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-zacasno-delo-upokojencev&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

http://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-zacasno-delo-upokojencev&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti 

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in 

ne kot glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih 

odločitev ali tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši 

vpogled v obravnavano problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.


