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ZAČASNO OZ. OBČASNO DELO UPOKOJENCEV 

 

Čeprav je od sprejema novele  Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13), ki 

od 1. julija 2013 dalje omogoča upokojencem (razen tistim, ki prejemajo delno starostno ali 

predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) opravljati začasno oz.  občasno delo, minilo 

že dobrih 5 let, se v praksi pogosto srečujemo z nepoznavanjem  . 

oz. napakami pri sklepanju tovrstnih pogodb civilnega prava. 

 

V času, ko se delodajalci srečujemo s pomanjkanjem delovne sile, je povpraševanje po začasnem 

oz. občasnem delu upokojencev spet aktualno. Zaslužek iz začasnega oz. občasnega dela  ne vpliva 

na višino pokojnine, morajo pa tako delodajalci kot upokojenci, ki se vključujejo v delovni proces 

dosledno upoštevati določila Zakona o urejanju trga dela, saj mobilne enote FURS-a budno 

spremljajo in kontrolirajo morebitno zaposlovanje na črno. 

 

Kako torej lahko delodajalec »zaposli« upokojenca? 

 

Delodajalec z upokojencem sklene pogodbo o opravljanju začasnega oz. občasnega dela in ga hkrati 

prijavi v zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Gre za posebno civilnopravno pogodbeno 

razmerje, ki ima lahko tudi elemente delovnega razmerja (npr. podjemna ali avtorska pogodba jih 

ne smeta imeti). Iz tega razloga se za začasno ali občasno delo  uporabljajo določbe zakona, ki ureja 

delovna razmerja, o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na 

delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, o delovnem času, odmorih in počitkih ter o 

odškodninski odgovornosti. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo 

varnost in zdravje pri delu.  

 

 Pogodba o začasnem oz. občasnem delu upokojencev mora vsebovati naslednje podatke: 

• naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca, 

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

• vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo, 

• obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela, 

• podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela, 

• datum sklenitve pogodbe, 

• urna postavka za opravljeno delo in 

• predviden skupen znesek dohodka. 

Obveznosti delodajalca so še naslednje: 

•    upokojencu mora 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 in plačati vse obvezne dajatve. 

Delodajalec je za upokojenca dolžan voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter števila dejansko 

opravljenih ur začasnega ali občasnega dela. 
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Primer obračuna 10 ur začasnega dela: 

 

Vir: http://www.davkoplacevalci.com/racunajmo-na-prste/obracun-dela-upokojencev 

Prav tako pa morata delodajalec in upokojenec upoštevati določene zakonske omejitve in 

sicer:  

Omejitve na strani upokojencev Omejitve na strani delodajalca 

• začasno ali občasno delo lahko 

upokojenec opravlja v obsegu največ 

60 ur v koledarskem mesecu,  

• neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati 

v naslednji koledarski mesec, 

• urna postavka za opravljeno uro 

začasnega ali občasnega dela ne sme 

biti nižja od 4,76 € (2019)* 

•     dohodek za opravljeno začasno ali 

občasno delo v seštevku v 

koledarskem letu ne sme presegati 

7.127,68  € (2019), 

• delo lahko upokojenec opravlja pri več 

delodajalcih hkrati, vendar v seštevku 

ne sme preseči predpisane omejitve 

glede števila ur in višine dohodka. 

* Višina urne postavke in višina dohodka za 

opravljeno začasno ali občasno delo se usklajujeta z 

rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo 

določa zakon, ki ureja minimalno plačo. 
 

•  pri delodajalcu, ki nima zaposlenega 

nobenega delavca, se lahko opravi 

največ 60 ur začasnega ali občasnega 

dela, 

• pri delodajalcu, ki zaposluje od enega 

do vključno deset delavcev, se lahko 

opravi največ 100 ur začasnega ali 

občasnega dela, 

•  pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 

deset do vključno 30 delavcev, se 

lahko opravi največ 150 ur začasnega 

ali občasnega dela, 

• pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 

30 do vključno 50 delavcev, se lahko 

opravi največ 400 ur začasnega ali 

občasnega dela, 

•  pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 

50 delavcev do vključno 100 

delavcev, se lahko opravi največ 750 

ur začasnega ali občasnega dela, 

•  pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 

100 delavcev, se lahko opravi največ 

1.050 ur začasnega ali občasnega 

dela. 
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Več informacij in vzorce pogodb in evidenc o opravljenem začasnem oz. občasnem delu lahko 

dobite na sedežu SPOT svetovanje Zasavje, OOZ Zagorje, Cesta zmage 35 b, 1410 Zagorje. 

 

Viri: www.mddsz.gov.si 
 
Za SPOT svetovanje Zasavje pripravila: 
Saša Pegan, podjetniška svetovalka 
 


