
 

 

Kaj mora vsebovati plačilna lista?  

V kolektivnih pogodbah, ki jih podpisuje SKEI Slovenije, je dogovorjeno, da mora delodajalec delavcu 
pri izplačilu plače in drugih osebnih prejemkov vročiti pisni obračun, ki vsebuje zlasti naslednje 
podatke o zneskih:  

 osnovne plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi delavca 

 dodatkov po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb ali splošnih aktov ter 
pogodbe o zaposlitvi 

 plače iz naslova uspešnosti dela delavca in uspešnosti poslovanja delodajalca 

 nadomestil plače po posameznih vrstah 

 bruto znesek obračunane plače 

 davkov in prispevkov ter zavarovalnih premij 

 neto izplačilo 

 drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom 

 odtegljajev od plače. 

Na izplačilnem listu mora biti tudi navedeno, za koliko ur dela so obračunane posamezne 
sestavine plače in za koliko ur je obračunano posamezno nadomestilo plače. Izplačilni list za plačo in 

druge osebne prejemke ter povračilo stroškov v zvezi z delom je lahko skupen ali ločen za posamezno 
vrsto izplačil (npr.:plača, drugi osebni prejemki, povračila stroškov v zvezi z delom). 

Delodajalec mora v navzočnosti delavca opraviti pregled pisnega obračuna plač, drugih osebnih 
prejemkov ter povračil stroškov v zvezi z delom in obrazložiti vse okoliščine v zvezi z izračuni, če to 
zahteva delavec ali sindikalni zaupnik na podlagi pisnega pooblastila delavca. 

Določbe o plačah in povračilih stroškov v zvezi z delom veljajo tudi za agencijsko posredovane 
delavce, ki so na delu pri uporabniku. 

Rabite pomoč? 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 3/2019  

08.04.2019 - Aktivnosti SKEI v marcu 2019.  

 

6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski 

sejem, 10.4.2019  

25.03.2019 - 6. državno prvenstvo tekmovalcev varilcev - Celjski 

sejem, 10.4.2019  

DELAVSKA ENOTNOST  
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Delavska enotnost št. 7; 4.4.2019  

05.04.2019 - Nove, zanimive vsebine...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja; 

predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Imam pravice, imam tudi obveznosti. Nepoznavanje 

me lahko drago stane.  

 

Industrijska politika; predavatelj Bogdan Ivanovič  

12.12.2018 - Lajšanje prilagajanja in vodenja strukturnih sprememb 

na bolj pravičen način.  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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