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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, pri katerih imajo prav 

starejši vse potrebno znanje in ga predajajo mlajšim. 

Želite zaposliti upokojenca, 

pa ne veste, kje bi začeli? 

Prednosti občasnega ali začasnega 

dela upokojencev je v tem, da 

tovrstno delo ne vpliva na višino 

pokojnine in ne vpliva na 

dohodnino. Delodajalec je zavezan 

plačati dajatev v višini 25 %.



Omejitev pri letnem številu ur

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe, ki jo 

sklene upokojenec z delodajalcem (ali več delodajalci) za 

opravljanje dela. Ena izmed ključnih omejitev je letno število ur, 

ki jih lahko upokojenec opravi, ne da bi to vplivalo na njegovo 

pravico do pokojnine in njeno višino.

NOVOST V LETU 2022

Spremembo je prinesel novi zakon ZIUPTD-1, ki velja od marca 

do konca leta 2022, ki povečuje najvišje mesečno število ur na 

največ 90 (prej 60), trikrat letno pa na 120 ur mesečno (prej 90). 

Zakon delodajalca omejuje po številu ur začasnega dela, ki jih 

lahko koristi v koledarskem mesecu. Število opravljenih ur je 

odvisno od števila zaposlenih, ki jih zaposluje. 

Število zaposlenih
Maksimalne ure začasnega ali 
občasnega dela upokojencev

0 90 ur (velja v letu 2022)

1-10 100 ur

11- 30 150 ur

31-50 400 ur

51-100 750 ur

101-500 1.500 ur 

500 -1.000 2.250 ur 

1.000 – 2.000 3.000 ur 

Več kot 2.000 – 4.000 3.750 ur 

Več kot 4.000 7.500 ur (velja v letu 2022)



Pomembno!

• Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji 

koledarski mesec.

• Delo lahko upokojenec opravlja pri več 

delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme 

preseči predpisane omejitve glede števila ur in 

višine dohodka.

Omejitve pri urni postavki 

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno 

ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače, kot jo 

določa zakon. 

Usklajena višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno 

začasno ali občasno delo v letu 2022 velja od 

1. 3. 2022 do 28. 2. 2023, in sicer:

• najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno 

delo upokojenca znaša 5,77 evra;

• najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali 

občasno delo v koledarskem letu 2022 znaša 8.639,07 evra.



SKLENITI JE TREBA POGODBO

Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o 

opravljanju začasnega ali občasnega dela, kjer morajo biti 

zajeti vsi elementi pogodbe. 

Sestavine pogodbe

• naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,

• ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka 

upravičenca,

• vrsta dela, 

• obdobje opravljanja,

• podatek o predvidenem številu ur,

• datum sklenitve pogodbe,

• urna postavka,

• predviden skupen znesek dohodka.

PRIJAVA ZA ZAVOD ZA ZAPOSLOVNJE NI POTREBNA

Zakon upokojencem za opravljanje tega dela ne nalaga 

posebne obveznosti prijave ali registracije (npr. pri Zavodu RS 

za zaposlovanje, upravni enoti ipd.).

Kaj je potrebno za ureditev 

delovnega razmerja? 



• 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 (na zbirnem REK izbere vrsto 

dohodka: 1516 Dohodek iz začasnega ali občasnega dela 

upokojencev, na individualnem REK obrazcu pa 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.

Delodajalec mora

Obveznosti delodajalca 



Upokojenci so v trajanju pogodbe enakovredni drugim 

zaposlenim. Zato bo inšpektor pri delodajalcu preverjal, ali je 

upokojenca zaposlil skladno z zahtevami delovnega mesta.

• Se delodajalec drži vseh zahtev delovnega mesta (opravljeni 

izpiti, pregledi ...)?

• So urejene vse pogodbe o delu za vse zaposlence?

• Ima delodajalec urejene interne akte, ki so povezani z vsemi 

delovnimi razmerji? 

• Pregleda lahko plačilne liste in prijave zaposlenih.

• Preveri, kako je vodena evidenca časa oziroma prisotnosti 

zaposlenih.

• Preveri, če delodajalec spoštuje socialne pravice zaposlencev.

Kaj lahko pregleda inšpektor 

za delo? 



Koliko stane zaposlitev 

upokojenca na mesec?

Primer: 

minimalna urna postavka ob delu 90 ur na mesec

Če želite upokojenca zaposliti za vseh 90 ur, ki so dovoljene 

glede na zakon, bo upokojenec ob upoštevanju minimalne urne 

postavke prejel: 

Obračun je pripravljen v Minimaxu. Če uporabljate Minimax, 

vam bo v pomoč navodilo za obračun dela upokojenca.

https://help.minimax.si/help/zacasna-in-obcasna-dela-upokojencev


Zakaj je Minimax dobra izbira za 
računovodski servis?

SPLETNI PROGRAM
Minimax je spletni program, zato ne potrebuje namestitve. Z 
uporabo lahko začnete takoj. Dostopi do programa so zaščiteni 
in varni. 

ENOSTAVNA UPORABA
Program ima vgrajene avtomatizme, zato je delo z njim 
enostavno. 

POVEZAVA S STRANKAMI
Če stranke pri svojem poslovanju uporabljajo Minimax, so vsi 
dokumenti sočasno že v računovodstvu, brez prenašanja in 
pretipkavanja. Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste 
podatke.

RASTE Z VAŠIM POSLOM
Skladno s svojimi potrebami lahko kadarkoli povečate ali 
zmanjšate število licenc, omogočite ali odvzamete dostop svojim 
strankam in urejate njihove pravice v programu.

CENIK BREZ DROBNEGA TISKA
V ceni so vključene vse zakonodajne spremembe, ažurni 
obračunski podatki in nadgradnje.

PODPORA
Podpora je brezplačna. Na voljo je 
tudi kakovostna baza navodil 
za uporabo programa. 

080 14 50

Predstavitev

https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_delo_upokojencev&utm_campaign=predstavitev


Uporabniki Minimaxa ga z veseljem priporočajo svojim 

prijateljem in znancem. Zato smo uvedli tudi priporočilo, s 

katerim želimo zahvaliti za zaupanje. Provizijo pa lahko 

prejmete četudi niste uporabnik Minimaxa, imate pa svoje 

podjetje. 

KAKO DO PROVIZIJE?

Provizijo prejmete, ko stranko priporočite še preden sama 

stopi v stik z nami. Provizija pa velja tudi, ko nam stranka ob 

prvem stiku pove, da ste jo vi priporočili ali napotili na katero 

izmed naših brezplačnih predstavitev. 

Provizija za priporočilo

Provizija za vaše priporočilo

• prvo leto 20 % vrednosti, 

• v drugem letu 10 % vrednosti, 

• v tretjem in vseh nadaljnjih letih pa 5 % 

vrednosti.

OBRAČUNAVANJE IN PREKINITEV

Provizija se obračunava 2-krat letno (januarja in julija) za 

preteklo polletje. Provizijo prejmete od vseh uporabnikov, ki 

ste jih priporočili in so tudi plačniki. Ko prenehajo s 

plačevanjem, se prekine tudi izplačilo provizije. 

KOLIKO ZNAŠA PROVIZIJA? 

Provizijo računamo glede na znesek uporabnin, ki jih plačujejo 

naročniki, ki ste jih priporočili.

https://www.minimax.si/provizija?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_delo_upokojencev&utm_campaign=provizija


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_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 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_racunovodja&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 dodaten posvet s strokovnjaki.


