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- Ponudnikom izobraževanja 
 

ZADEVA: povpraševanje za izvedbo webinarja »»Spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil 
stroškov« 
 
Spoštovani, 
 
OOZ Trbovlje  za podjetniško točko SPOT svetovanje Zasavje za podjetnike in potencialne podjetnike 

organizira delavnico na temo »Spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov« 
Delavnica naj bi potekala najmanj 2 šolski uri, udeležiti pa se je mora najmanj 10 udeležencev. 
Predavatelj mora pripraviti pisno gradivo in sam postaviti ustrezno platformo za izvedbo webinarja tako, da 
se bodo prijavljeni nemoteno prijavili preko linka na elektronski pošti. 
Predavatelj mora zagotoviti sledljivost tako, da se oblikuje poročilo, iz katerega je razvidno, kdo so bili 
udeleženci seminarja in takšno poročilo posreduje naročniku po končani izvedbi. 
 
Podana vsebina mora vključevati : 

Katere spremembe uredba prinaša in od kdaj dalje veljajo? 

- Ali se zaradi spremembe spreminja tudi delovnopravna ureditev povračila prevoza na delo in z njega? 

- Koliko je sedaj največji neobdavčen in neoprispevčen znesek povračila? 

- Kaj pomeni 140 EUR? 

- Kdaj lahko delodajalec delavcu neobdavčeno povrne strošek mesečne vozovnice? 

- Kako lahko delodajalec spremeni višino povračila po kilometrini, če ga zavezuje kolektivna pogodba ali 

interni akt? 

- Ali lahko delodajalec interni akt spremeni in ga prilagodi uredbi? 

- Ali se lahko delodajalec odloči, da bo zaradi spremembe uredbe vsem delavcem povrnil strošek izračunan 
iz kilometrine, čeprav imajo delavci možnost javnega prevoza? 
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Predavatelj mora pripraviti gradivo. Gradivo mora biti opremljeno z ustreznimi logotipi projekta SPOT. V 
kolikor predavatelj z njimi ne razpolaga, jih bo priskrbel naročnik. Predavatelj mora priskrbeti odgovore na 
vprašanja vsem udeležencem webinarja, ki jih bodo postavljali v teku izvajanja. 
 

S tem izobraževanjem bi podjetnikom in podjetnicam, podali nova znanja za uveljavljanje pravic zaposlenim 

delavcem zaradi spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja. 
Udeležba za  podjetnike je brezplačna, usposabljanje se bo izvedlo okviru projekta »SPOT regije 2018-
2022«. 
 
Prosimo vas, da nam posredujete vašo ponudbo za izvedbo  izobraževanja s ceno  
Ponudnik mora biti pripravljen na izvedbo webinarja na dan 03.09.2021 ob 10.00 uri.  
 

 Ponudbe morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 30.09.2021  po pošti ali na mail 
tea.urbanija@ozs.si. 
 
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  
 
       SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 
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