
 
 

 

 

 
 

                                                   
 

 

 

Predlog zakona o urejanju trga dela 

 

V predlog zakona o urejanju trga dela so vključene tudi določbe, ki jih je vseboval na referendumu v 

letu 2011 zavrnjen Zakon o malem delu, vendar s spremembami. 

Predlog zakona tako predvideva možnost začasnega in občasnega dela brezposelnih in upokojencev.  

 

Začasno delo lahko upravičenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. Neto  

urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega dela ne sme biti nižja od 3,36 evrov  

(preračun iz minimalne plače), neto dohodek za opravljeno začasno delo pa v seštevku v 

koledarskem letu ne sme presegati 5.040,00 evrov. 

 

Upravičenec do začasnega dela po tem zakonu je oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status: 

- brezposelne osebe, 

- upokojenca ali upokojenke  

- prosilca oziroma prosilke za azil, 

- osebe z začasno zaščito ali 

- osebe, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma izpolnjuje pogoje za pridobitev 

pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, dokler prejema to nadomestilo. 

 

Upravičenec do začasnega dela po tem zakonu je tudi druga neaktivna oseba, ki:  

- je starejša od 15 let, 

- nima statusa dijaka ali študenta, 

- ni upokojena,  

- ni prijavljena pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot brezposelna oseba, 

- ni zaposlena, 

- ni samozaposlena, 

- nima statusa kmeta oziroma kmetice, 

- ni edini družbenik oziroma družbenica zasebne družbe ali edini ustanovitelj oziroma 

ustanoviteljica zavoda, 

- ni družbenik oziroma družbenica zasebne družbe ali ustanovitelj oziroma ustanoviteljica 

zavoda, ki je v preteklem koledarskem letu iz naslova udeležbe v dobičku prejel znesek, ki 

presega povprečno višino minimalne plače v Republiki Sloveniji za to leto in ni vključen v 

obvezna socialna zavarovanja, niti ni v nobenem pravnem razmerju, ki mu nalaga obveznost 

vključitve v ta zavarovanja. 

 

Predlog opredeljuje tudi obvezne elemente napotnice na občasno delo ter možnost elektronskega 

potrjevanja napotnic v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis ter 

vzpostavitev evidence o začasnem delu. 
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Predvideva se določitev posebne 25% dajatve iz začasnega dela, ki se bo namenila za opravljanje 

storitve posredovanja začasnega dela (torej kot plačilo zavodu za opravljene storitve) in za 

sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja po tem zakonu. Delodajalci bodo 

obračunali posebno dajatev iz začasnega dela v višini 25% in jo nakazali v proračun, na podlagi česar 

bo opravljena prerazdelitev teh sredstev v proračunski sklad, ustanovljen z ZUJF za potrebe 

sofinanciranja vseh vrst štipendij, ki jih podeljuje država. Sredstva iz tega naslova, zbrana v 

omenjenem proračunskem skladu, pa bodo predstavljala namenska sredstva za sofinanciranje izvajanja 

ukrepov aktivne politike zaposlovanja po tem zakonu in za opravljanje storitve posredovanja 

začasnega dela. 

Pri tem je potrebno opozoriti na razliko med tako določenim načinom plačevanja posebne dajatve v 

primerjavi s plačevanjem koncesijske dajatve iz naslova študentskega dela; pri slednjem namreč 

študentski servis delodajalcu izstavi račun, ta pa mu na tej podlagi plača celotni znesek plačila za 

opravljeno delo. Ta ureditev pa predvideva, da bodo delodajalci upravičencem sami nakazovali 

plačilo za opravljeno delo, posebno dajatev v višini 25% pa bodo plačevali  v proračun. 

(2) Posebna dajatev se odvaja v proračunski sklad iz 129. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5) in predstavlja namenska sredstva 

za izvajanje storitve posredovanja začasnega dela in za sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne 

politike zaposlovanja po tem zakonu. 

 

 

Pri tem je potrebno opozoriti na razliko med tako določenim načinom plačevanja posebne dajatve v 

primerjavi s plačevanjem koncesijske dajatve iz naslova študentskega dela; pri slednjem namreč 

študentski servis delodajalcu izstavi račun, ta pa mu na tej podlagi plača celotni znesek plačila za 

opravljeno delo. Ta ureditev pa predvideva, da bodo delodajalci upravičencem sami nakazovali plačilo 

za opravljeno delo, posebno dajatev v višini 25% pa bodo plačevali  v proračun. 
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