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NOVO BESEDILO UZANC PRI
VRAČANJU IN PREVZEMANJU
VRAČLJIVE EMBALAŽE
Na podlagi Statuta Trgovinske zbornice Slovenije, Statuta Gospodarske
zbornice Slovenije in Statuta Turistično gostinske zbornice Slovenije
se sprejme
UZANCE pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže
1. člen
Vračljiva embalaža
Vračljiva embalaža je tista, ki jo v embalažnem krogotoku večkrat uporabimo.
Naloge vračljive embalaže delimo na zaščitno, distribucijsko in komunikacijsko. V skladu z nalogami vračljive embalaže razlikujemo prodajno,
skupinsko in transportno embalažo. Vračljivo embalažo po vrsti surovine delimo na:
● stekleno,
● plastično,
● leseno,
● kovinsko in
● drugo.
Med vračljivo embalažo torej uvrščamo prej našteto embalažo, ki jo je
mogoče večkrat uporabljati v prometu.
V uzancah uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, se
uporabljajo kot nevtralni izrazi za ženske in moške.
2. člen
Namen uzanc
Namen teh uzanc je zagotoviti:
● čim hitrejše obračanje vračljive embalaže in nemoten proizvodni in
prodajni proces;
● poenotenje kavcijskih vrednosti istovrstne vračljive embalaže različnih dobaviteljev;
● čim manjše stroške na enoto proizvoda;
● varovanje okolja pred škodljivimi posledicami nenadzorovanega odlaganja embalaže;
● zaščito potrošnika.
3. člen
Uporaba uzanc
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki
na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo dejavnosti G Trgovina;
vzdrževanje in popravila motornih vozil, C 10 Proizvodnja živil, C 11
Proizvodnja pijač in dejavnost I Gostinstvo v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008), uporabljajo te uzance pri poslovanju
z vračljivo embalažo.
Zaradi vsestranskega pomena embalaže je pomembno, da se vsi udeleženci v embalažnem krogotoku ravnajo v skladu s temi uzancami, ki
zadevajo prevzemanje in vračanje vračljive embalaže.
4. člen
Udeleženci v embalažnem krogotoku
Med udeležence v embalažnem krogotoku po teh uzancah uvrščamo:
● dobavitelje (proizvajalce, uvoznike, osebe, ki prve dajo embalažo
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na trg Republike Slovenije) blaga v vračljivi embalaži, ki pri svojem
poslovanju uporabljajo lastno, standardizirano in tipizirano vračljivo
embalažo;
● uporabnike: trgovina na debelo, trgovina na drobno in velike potrošnike
(nastanitveni obrati, gostinski obrati, šole, bolnišnice, industrija itn.);
● končne potrošnike, skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.
5. člen
Embalažni krogotok
Uporabniki embalaže bodo vračali dobaviteljem le njihovo značilno, nepoškodovano in ponovno uporabno embalažo.
Uporabniki bodo embalažo vračali dobaviteljem praviloma ob vsakokratni naslednji dobavi oziroma najmanj vsakih 30 dni. Organizacijo
odvoza embalaže organizira dobavitelj blaga ali uporabnik, ki dobavlja
blago v vračljivi embalaži.
6. člen
Poslovanje z vračljivo embalažo in končnimi potrošniki
Uporabniki ob prodaji blaga končnemu potrošniku v primeru, da ta ob
nakupu blaga ne vrne prazne embalaže, zaračunajo kavcijsko vrednost
vračljive embalaže z vključenim DDV.
Iz računa, ki ga uporabniki izdajo končnim potrošnikom, je razvidna
plačana kavcijska vrednost embalaže. Uporabniki so dolžni od končnih
potrošnikov sprejeti nepoškodovano in uporabno embalažo, pri čemer
se tem povrne plačana kavcijska vrednost vračljive embalaže z vključenim DDV.
7. člen
Načini vodenja vračljive embalaže
V embalažnem krogotoku vračljiva embalaža prehaja od enega uporabnika do drugega preko dveh načinov vodenja embalaže: evidenčnega ali finančnega.
Dobavitelji blaga in uporabniki vračljive embalaže priporočajo, da se
vračljiva embalaža vodi praviloma finančno, in sicer na način, kot izhaja
iz Priloge 1 teh Uzanc.
8. člen
Vračljiva embalaža v prometu
Vsi udeleženci v embalažnem krogotoku morajo zagotoviti, da je v prometu le tista embalaža, ki še vedno ustreza njeni večkratni uporabi.
Dobavitelji blaga lahko dajo v promet le tisto blago, ki je embalirano v
standardizirano ali tipizirano embalažo.
Če dobavitelji blaga iz prometa umaknejo določeno vrsto vračljive embalaže, so jo dolžni sprejemati od uporabnikov še šest mesecev, pri
čemer morajo o tem umiku obvezno obvestiti Trgovinsko zbornico Slovenije. Šestmesečni rok začne teči z datumom prejema obvestila na
Trgovinsko zbornico Slovenije. Morebitno spremembo zgoraj navede-

nega roka lahko na podlagi utemeljene pisne vloge odobri le Komisija
za embalažo pri Trgovinski zbornici Slovenije.
9. člen
Uporaba trgovinskih klavzul v prometu z vračljivo embalažo
Glede določitve obveznosti dobavitelj in uporabnik vračljive embalaže
pri sklepanju medsebojne pogodbe upoštevata veljavna pravila ICC za
uporabo trgovinskih klavzul v domači in mednarodni trgovini – Incoterms.
Dobavitelji bodo prevzemali embalažo franko skladišče trgovine na
debelo oziroma franko veliki potrošnik (nastanitveni obrati, gostinski
obrati, šole, bolnišnice, industrija…). Kadar se blago dostavlja neposredno v prodajalne na drobno, bodo dobavitelji prevzemali embalažo
franko prodajalna, kolikor s pogodbo ni drugače določeno.
10. člen
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže (v nadaljevanju: cenik)
je sestavni del teh uzanc. Cenik vsebuje vrste vračljive embalaže in
njihove kavcijske vrednosti. Uvrstitev vračljive embalaže s pripadajočo
kavcijsko vrednostjo v cenik predlaga dobavitelj blaga, odločitev pa
sprejme Komisija za embalažo, ki deluje pri Trgovinski zbornici Slovenije v skladu z 12. in 13. členom teh uzanc.
Veljavni cenik mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki prodajalni,
nastanitvenem obratu, gostinskem obratu oziroma drugem obratu, ki je
namenjen potrošniku. Tako je potrošniku zagotovljena informacija o vrstah vračljive embalaže in njihovih kavcijskih vrednosti z vključenim DDV.
Vračljiva embalaža, ki ni uvrščena v cenik tovrstne embalaže, se ne
šteje za vračljivo embalažo po teh uzancah in je predmet medsebojnih
pogodb med dobavitelji in uporabniki.
11. člen
Usklajevanje saldov vračljive embalaže
Saldi vračljive embalaže se usklajujejo najmanj enkrat na leto. Stanje
vračljive embalaže pisno posreduje uporabnikom ali poslovnemu
subjektu, s katerim ima sklenjeno pogodbo, dobavitelj blaga.
Če uporabnik na saldo stanja vračljive embalaže dobavitelja ne poda
pisnih pripomb v roku 20 dni od dneva prejema obvestila o saldu stanja
te vračljive embalaže, se šteje, da uporabnik vračljive embalaže potrjuje stanje dobavitelja kot usklajeno.
Količine embalaže, ki presegajo ali ne dosegajo normalnih saldov
rednega krogotoka, opredeljenega v medsebojni pogodbi, se poravnavajo finančno.
12. člen
Komisija za embalažo
V okviru Trgovinske zbornice Slovenije deluje komisija, ki je pristojna
za potrjevanje vrste vračljive embalaže in njene kavcijske vrednosti (v
nadaljevanju: Komisija za embalažo).
Komisija za embalažo spremlja izvajanje teh uzanc.
Komisijo za embalažo sestavljajo:
● štirje predstavniki trgovine na debelo in drobno, ki jih imenuje Trgovinska zbornica Slovenije,
● trije predstavniki proizvajalcev – dobaviteljev, ki jih imenuje Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
● en predstavnik s področja gostinskih dejavnosti, ki ga imenuje Turistično gostinska zbornica Slovenije.

Komisija za embalažo ima predsednika in namestnika predsednika.
Predsednik in namestnik predsednika sta izvoljena izmed članov Komisije za embalažo za petletno mandatno obdobje, z neomejeno možnostjo ponovnih izvolitev.
V primeru odsotnosti predsednika ga nadomešča njegov namestnik.
Seje Komisije za embalažo sklicuje in vodi predsednik na lastno pobudo
ali na pobudo kateregakoli izmed članov, pri čemer mora upoštevati
roke iz 13. člena teh uzanc.
Seja Komisije za embalažo je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot
polovica članov.
Vsak član Komisije za embalažo ima en glas. Posamezen sklep je sprejet, če za njegov sprejem glasuje več kot polovica vseh članov Komisije
za embalažo.
13. člen
Spremembe in dopolnitve Cenika kavcijskih vrednosti vračljive
embalaže
Dobavitelji morajo posredovati pisno vlogo za spremembe cenika,
vključno s kavcijskimi vrednostmi, na Trgovinsko zbornico Slovenije s
sedežem - Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.
Komisija za embalažo mora vlogo obravnavati v roku 60 dni od dneva
prejema na Trgovinsko zbornico Slovenije in sklep o sprejetju, zavrnitvi, vključitvi ali odpravi vračljive embalaže posredovati dobaviteljem
najpozneje v 15 dneh po obravnavi vloge na seji Komisije za embalažo.
Na podlagi sklepa Komisije za embalažo se spremembe uveljavijo v
ceniku najpozneje naslednji mesec po sprejetju sklepa Komisije za
embalažo. Cenik se objavi v internih glasilih in/ali na spletnih straneh
podpisnikov.
14. člen
Prehodne in končne določbe
Z dnem uveljavitve teh uzanc prenehajo veljati Uzance pri vračanju in
prevzemanju vračljive embalaže, ki so bile objavljene v Uradnem listu
RS, št. 125/2000 z dne 29.12.2000.
Komisija za embalažo, kot je v sestavi na dan uveljavitve teh uzanc,
opravlja svoje naloge skladno s temi uzancami v nespremenjeni sestavi. Komisija skladno z 12. členom teh uzanc izvoli predsednika in
njegovega namestnika najkasneje v roku 2 let od njihove uveljavitve.
Uzance se objavijo v internih glasilih in/ali na spletnih straneh podpisnikov ter v Uradnem listu Republike Slovenije.
Te uzance začnejo veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
V Ljubljani, dne 18. januar 2013
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Mariča Lah, predsednica, l.r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Anka Miklavčič Lipušček, predsednica, l.r.
GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Turistično gostinska zbornica Slovenije
Zdravko Počivalšek, predsednik, l.r.

PRILOGA 1 »FINANČNI NAČIN VODENJA VRAČLJIVE EMBALAŽE – splošni opis«
Po veljavni evropski zakonodaji (Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne
28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost),
ki je v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o davku na dodano
vrednost (UL RS št. 117/06 s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS št.
141/06 s spremembami in dopolnitvami), sta možna dva načina vodenja vračljive embalaže, to sta evidenčni in finančni način.
Finančni način vodenja vračljive embalaže pomeni, da so med poslovnimi subjekti ob dobavi blaga, ki je v vračljivi embalaži, na spremnem
dokumentu, ki je podlaga za knjiženje poslovnega dogodka, količinsko

in vrednostno navedene tako postavke blaga kot tudi vračljivi embalažni artikli. Na vračljive embalažne artikle se obračuna davek na dodano vrednost.
Predmet finančnega načina vodenja vračljive embalaže so vračljivi embalažni artikli, torej tisti, ki so uvrščeni na Cenik kavcijskih vrednosti
vračljive embalaže.
POTEK KROGOTOKA VRAČLJIVE EMBALAŽE
Poslovni subjekt A, ki na podlagi predhodnega naročila dobavi blago,
ki je v vračljivi embalaži (npr. brezalkoholno pijačo v steklenicah na
PVC nosilkah), drugemu poslovnemu subjektu B za opravljeno dobavo
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izstavi račun, na katerem je poleg količine in vrednosti blaga navedena
tudi količina in vrednost posamezne vračljive embalaže.
Poslovni subjekt B subjektu A, kateri mu je dobavil blago v vračljivi
embalaži, skladno z delovanjem procesa v embalažnem krogotoku,
vračljivo embalažo dobavi nazaj. V tem primeru lahko poslovni subjekt
B za dobavljeno embalažo subjektu A izstavi račun ali dobropis.
Možni načini evidentiranja dogodka z davčnega vidika
1. Poslovni subjekt B dobavi vračljivo embalažo nazaj poslovnemu subjektu A
Poslovni subjekt A in poslovni subjekt B se v tem primeru lahko
dogovorita za enega izmed naslednjih načinov fakturiranja vračljive
embalaže:
a) Poslovni subjekt B fakturira poslovnemu subjektu A vsako vračilo
vračljive embalaže posebej.
b) Poslovni subjekt B fakturira poslovnemu subjektu A vračilo vračljive
embalaže zbirno na skupnem računu, a najmanj enkrat v davčnem
obdobju. V primeru skupnega računa morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji iz 137. člena PZDDV glede potrebnih evidenc in omejenost
določb na dobave, kjer je kraj obdavčitve Slovenija.
c) Poslovni subjekt A v imenu in za račun poslovnega subjekta B izda
račun za vsako vračilo vračljive embalaže posebej, brez predhodno
sklenjenega pisnega dogovora, določenega v 136. členu PZDDV.
Poslovni subjekt A lahko izda račun v imenu in za račun poslovnega
subjekta B le v primeru, če sta tako subjekt A kot subjekt B davčna
zavezanca, identificirana za namene DDV.
d) Poslovni subjekt A v imenu in za račun poslovnega subjekta B izda
skupni račun, brez predhodno sklenjenega pisnega dogovora, določenega v 136. členu PZDDV, a najmanj enkrat v davčnem obdobju.

V primeru skupnega računa morajo biti izpolnjeni tudi drugi pogoji
iz 137. člena PZDDV glede potrebnih evidenc in omejenost določb
na dobave, kjer je kraj obdavčitve Slovenija. Poslovni subjekt A
lahko izda račun v imenu in za račun poslovnega subjekta B le v
primeru, če sta tako subjekt A kot subjekt B davčna zavezanca,
identificirana za namene DDV.
Zakonodaja dopušča, da poslovni subjekt A na istem dokumentu izstavi račun za dobavo blaga v vračljivi embalaži ter račun, izdan v imenu
in za račun poslovnega subjekta B, kateri mu je dobavil nazaj vračljivo
embalažo.
2. Poslovni subjekt B vrne vračljivo embalažo nazaj poslovnemu subjektu A
V primeru, ko imata dobavitelj in kupec sklenjen poslovni dogovor
oziroma posel o vračilu dobavljene vračljive embalaže istemu dobavitelju, ZDDV v drugem odstavku 39. člena določa, da se po vračilu
blaga po opravljeni dobavi davčna osnova ustrezno zmanjša. Skladno z
veljavno zakonodajo lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek
obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka (pri tem je potrebno upoštevati tudi 146.
člen PZDDV). Na podlagi navedenega mora biti v primeru izpolnjevanja
pogojev iz drugega odstavka 39. člena ZDDV glede vračila blaga iz
pisnega obvestila (npr. dobropisa) razvidno, na kateri račun oziroma
opravljeno dobavo se zmanjšanje davčne osnove zaradi vračila blaga
nanaša. V kolikor poslovni subjekt B vrne več vračljive embalaže, kot
mu jo je poslovni subjekt A dobavil, pogoji iz drugega odstavka 39. člena niso izpolnjeni, zato mora za dobavljeno vračljivo embalažo oziroma
presežek le-te izdati račun, oziroma ga lahko v njegovem imenu in za
njegov račun izda poslovni subjekt A.

PRILOGA 2 »CENIK KAVCIJSKIH VREDNOSTI VRAČLJIVE EMBALAŽE,
ki velja od 10. 6. 2012 dalje«

VRSTA IN OBLIKA EMBALAŽE
I. STEKLENA EMBALAŽA
1. Mineralne vode
Steklenica z navojem – zelena
Steklenica z navojem – bela
Steklenica mineralka – zelena
Steklenica mineralka – bela
Steklenica – Romerquelle
2. Brezalkoholne in druge pijače
Steklenica – Pepsi Cola
Steklenica – Coca-Cola
Steklenica – Fanta
Steklenica – Sprite
Steklenica – Schweppes
Steklenica – Nestea
Steklenica – Jumbo
3. Pivo
Steklenica LN
Steklenica LN
Steklenica – NRW
Steklenica – Budweiser
Steklenica – Bernard patentni zamašek
4. Vino
Steklenica – Bordo
II. PLASTIČNE NOSILKE
PVC nosilka – pivo Union
PVC nosilka – pivo Laško
PVC nosilka – pivo Budweiser

3

ENOTA
MERE

KAVCIJSKE VREDNOSTI VRAČLJIVE EMBALAŽE BREZ VKLJUČENEGA DDV (v EUR)

KAVCIJSKE VREDNOSTI VRAČLJIVE
EMBALAŽE Z VKLJUČENIM DDV (v EUR)

GTIN (IZKLJUČNO ZA
NAMEN IZVAJANJA
SLEDLJIVOSTI
VRAČLJIVE EMBALAŽE)

1l
1l
0,5 l
0,5 l
0,33 l

0,1000
0,1000
0,0667
0,0667
0,1333

0,1200
0,1200
0,0800
0,0800
0,1600

3830052680014
3830052680441
3830052680038
3830052680045
3830052680052

0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,25 l
0,33 l
1l

0,1000
0,1333
0,1333
0,1333
0,1333
0,1333
0,1667

0,1200
0,1600
0,1600
0,1600
0,1600
0,1600
0,2000

3830052680076
5449000159106
5449000159090
5449000159083
5449000159342
5449000044112
3830052680137

0,5 l
0,33 l
0,5 l
0,5 l
0,5 l

0,0833
0,0833
0,0833
0,0833
0,2500

0,1000
0,1000
0,1000
0,1000
0,3000

3830052680601
3830052680618
3830052680168
3830052680175
3830052680182

1l

0,1333

0,1600

3830052680199

20/0,5 l
20/0,5 l
20/0,5 l

1,6667
1,6667
1,6667

2,0000
2,0000
2,0000

3830052680625
3830052680632
8594403704501

PVC nosilka – pivo Union
PVC nosilka – pivo Laško
PVC nosilka – NRW
PVC nosilka – Bernard
PVC nosilka – vino
PVC nosilka – mineralna voda
PVC nosilka – mineralna voda
PVC nosilka – Pepsi Cola
PVC nosilka – Jumbo
PVC nosilka – Coca-Cola
PVC nosilka – Fanta
PVC nosilka – Sprite
PVC nosilka – Schweppes
PVC nosilka – Romerquelle
PVC nosilka – Nestea
PVC nosilka za meso E1
PVC nosilka za meso E2
PVC nosilka za meso E3
PVC nosilka za meso piščančje – bela
PVC nosilka za meso E832
III. OSTALO
Inox sodček – vino
Inox sodček – vino
Inox sodček – vino
Inox sodček – vino
Kontejner – Coca-Cola
PMA kontejner
PMA kontejner
Kovinski sod – pivo Union
Kovinski sod – pivo Laško
Kovinski sod – pivo Union
Kovinski sod – pivo Laško
Paleta – euro
Paleta – Düsseldorf
Paleta – euro EPAL
Paleta – termično obdelana-euro
PVC paleta – H1
Pekarski plastični zaboj

24/0,33 l
24/0,33 l
20/0,5 l
20/0,5 l
12/1 l
15/0,5 l
6/1 l
24/0,25 l
12/1 l
24/0,25 l
24/0,25 l
24/0,25 l
24/0,25 l
20/0,33 l
24/0,33 l
60x40x12,5 cm
60x40x20 cm
60x40x30 cm
60x40x18,5 cm
80x30x20 cm

1,6667
1,6667
1,6667
1,6667
1,6667
1,6667
1,6667
1,6667
1,6667
2,6583
2,6583
2,6583
2,6583
2,3417
2,2500
4,2417
3,5000
8,6667
3,5000
6,2500

2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
3,1900
3,1900
3,1900
3,1900
2,8100
2,7000
5,0900
4,2000
10,4000
4,2000
7,5000

3830052680649
3830052680656
3830052680663
3830052680540
3830052680243
3830052680274
3830052680281
3830052680298
3830052680304
5449000177315
5449000177308
5449000044129
5449000159359
3830052680519
5449000177322
3830052680878
3830052680854
3830052680885
3830052680861
3830052680892

20 l
25 l
30 l
50 l
9l
9l
18,5 l
25 l
30 l
50 l
50 l
80x120 cm
80x60 cm
80x120 cm
80x120 cm
80x120x16 cm
60x40x36,5 cm

66,7667
66,7667
66,7667
83,4583
33,3833
33,4000
33,4000
41,7333
41,7333
41,7333
41,7333
5,4167
5,4167
5,4167
6,0000
67,0000
13,8000

80,1200
80,1200
80,1200
100,1500
40,0600
40,0800
40,0800
50,0800
50,0800
50,0800
50,0800
6,5000
6,5000
6,5000
7,2000
80,4000
16,5600

3830052680328
3830052680335
3830052680342
3830052680359
5449000002365
3830052680397
3830052680403
3830052680748
3830052680755
3830052680762
3830052680779
3830052680786
3830052680793
3830052680816
3830052680809
3830052680908
3830052680915

Pojasnilo: V Ceniku kavcijskih vrednosti vračljive embalaže je navedena pri vsaki posamezni vrsti vračljive embalaže še šifra GTIN,
ki je namenjena IZKLJUČNO izvajanju SLEDLJIVOSTI v celotnem
krogotoku vračljive embalaže.
Cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže se objavi v glasilu TZS

»T – Informacije«, na spletnih straneh TZS: www.tzslo.si kot tudi na
spletnih straneh Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Turistično gostinske zbornice in GS1 Slovenija.
Andrej KOŠIR, Predsednik Komisije za embalažo TZS, l.r.

POMEMBNO!
Navedeno besedilo uzanc bo objavljeno v Uradnem listu Republike
Slovenije, na spletni strani TZS: www.tzslo.si/AKTUALNO in na spletni strani TZS: www.tzslo.si/Komisija TZS za embalažo. Prav tako

bomo z novimi uzancami seznanili naše resorno ministrstvo za gospodarstvo kot tudi Ministrstvo za finance in DURS.
M. L., A. T.

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA
PREDVIDNA SPREMEMBA MINIMALNE PLAČE
Na podlagi 5. člena Zakona o minimalni plači (Ur. l. RS, št. 13/2010), v
nadaljevanju: ZMinP, se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj
z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se
uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o med-

letni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede
na december predpreteklega leta. Nov znesek minimalne plače velja za
plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta. Poleg navedenega ZMinP določa tudi druge kriterije, ki se lahko upoštevajo pri določit-
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vi minimalne plače, za katere pa so člani Ekonomsko-socialnega sveta
ocenili, da ne dosegajo ravni, ki bi lahko vplivala na dodatno povečanje.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je rast cen življenjskih potrebščin v preteklem letu znašala 2,7 %.
Na tej podlagi bo minimalna plača za delo opravljeno od 1. janu-

arja 2013 (izplačilo v mesecu februarju 2013) dalje PREDVIDOMA znašala 783,66 EUR.
Uraden znesek višine minimalne plače bomo objavili takoj, ko
ga bo določil minister, pristojen za delo.
M. L., B. K.

SODBA VRHOVNEGA SODIŠČA RS VS3005463 DELO PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA IN PLAČILO NADUR
V nadaljevanju povzemamo sodbo Vrhovnega sodišča RS VS3005463
– VIII Ips 11/2012 z dne 18. 9. 2012 v zvezi z delom preko polnega
delovnega časa in izplačilom nadur.
Jedro:
Za prekoračitev zakonsko dovoljene kvote dela preko polnega delovnega časa ni odgovoren delavec, zato ga za takšno kršitev delodajalca ne
morejo zadeti škodljive posledice. Tudi delo, ki ga delavec po odredbi
oziroma navodilih delodajalca opravi preko zakonsko dovoljene kvote
nadur, je nadurno delo, za katero ZDR in KP dejavnosti predvidevata
plačilo ustreznega dodatka.
Povzetek obrazložitve:
9. Vprašanje, ali je delavec, ki opravlja nadurno delo, upravičen do
plačila dodatka za delo v podaljšanem delovnem času za celotno kvoto
po navodilih (odredbi) delodajalca opravljenih nadur, ali le za zakonsko
dovoljeno kvoto, ki je sedaj opredeljena v tretjem odstavku 143. člena
ZDR (največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto), je v izpodbijani
sodbi izpostavljeno le v zvezi z zavrnitvijo dela tožbenega zahtevka,
ki se je nanašal na obdobje od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2002 in od 1. 2.
2003 do 31. 4. 2003. Preostali del tožbenega zahtevka je bil pravnomočno zavrnjen na drugih podlagah, ki ne morejo biti predmet revizijske presoje. Presoje teh podlag revizija tudi sicer po vsebini izrecno
ne izpodbija, kljub temu pa jo tožnik formalno vlaga glede celotnega
dela zavrnjenega zahtevka (v reviziji je označil vrednost izpodbijane
pravnomočne sodbe v znesku 26.887,06 EUR, kar predstavlja celotno
vrednost zavrnjenega dela zahtevka). Zato je sodišče revizijo, kolikor
je vložena izven dela izpodbijane sodbe, na katerega se nanaša vprašanje, glede katerega je bila revizija dovoljena, na podlagi tretjega odstavka 374. člena ZPP kot nedovoljeno zavrglo.
10. ZDR v prvem odstavku 143. člena nalaga delavcu dolžnost opravljanja dela preko polnega delovnega časa na zahtevo delodajalca v opisno opredeljenih primerih, katerih obstoj že po njihovi naravi ugotavlja
delodajalec. V drugem odstavku opredeljuje delodajalcu način odrejanja dela v podaljšanem delovnem času, v tretjem in četrtem odstavku pa omejuje trajanje takšnega nadurnega dela, s tem, da ob soglasju
delavca takšno nadurno delo lahko traja nekoliko dlje (največ 230 ur
letno). Podobno sta odrejanje dela preko polnega delovnega časa s
strani organizacije oziroma delodajalca urejala tudi predhodno veljavna
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (v nadaljevanju ZTPDR – šesti odstavek 24. člena) in 49. člen Zakona o delovnih razmerjih
(ZDR/90 – Ur. l. RS, št. 14/90).
11. Že iz navedene opredelitve odrejanja dela preko polnega delovnega
časa nedvomno izhaja, da je za odrejanje takega dela odgovoren delodajalec in da se torej le na njega nanaša tudi odgovornost za upošte-

vanje zakonsko dovoljene kvote odrejenih in opravljenih nadur. To izhaja tudi iz 6. točke 230. člena ZDR, v kateri je le delodajalcu zagrožena
globa, če odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju s 143.
členom ZDR, torej tudi preko z zakonom dovoljene kvote. Za prekoračitev zakonsko dovoljene kvote dela preko polnega delovnega časa
torej ni odgovoren delavec in za takšno kršitev delodajalca delavca ne
morejo zadeti škodljive posledice.
12. Tudi delo, ki ga delavec po odredbi oziroma navodilih delodajalca
opravi preko zakonsko dovoljene kvote nadur, je nadurno delo. Utemeljeno tožnik navaja, da je delavec ob takem opravljanju nadurnega
dela obremenjen najmanj tako, kot je obremenjen zaradi odrejenega
opravljanja nadur v okviru zakonsko dovoljene kvote. Ravno taka dodatna obremenitev in omejitev delavčevega prostega časa v posledici
tega pa je bila vsebinska podlaga za priznavanje posebnega dodatka za
delo preko polnega delovnega časa oziroma nadurno delo v 128. členu
ZDR in v spornem obdobju za toženo stranko in tožnika veljavni KP dejavnosti, ki je med dodatki za posebne obremenitve v petem odstavku
49. člena za delo preko polnega delovnega časa določala 30 % dodatek.
Niti na podlagi 128. člena ZDR in niti na podlagi navedene kolektivne
pogodbe ni mogoče sklepati, da je bil ta dodatek določen le za zakonsko
opredeljeno kvoto nadur, temveč je bil očitno določen za vse nadure, ki
jih delavec opravi po odredbi oziroma po navodilih delodajalca.
13. Glede na navedeno je pri odločanju o plačilu tožnikovega nadurnega dela v obdobju od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2002 in v obdobju od 1. 2.
2003 do 30. 4. 2003 sodišče zmotno uporabilo materialno pravo, ko je
tožniku priznalo s kolektivno pogodbo dejavnosti določeni dodatek za
nadurno delo le v okviru zakonsko opredeljene kvote odrejenega nadurnega dela, ne pa tudi za preostale nadure, ki jih je tožnik nesporno
opravil po navodilih tožene stranke. Zato je sodišče na podlagi drugega
odstavka 380. člena ZPP v tem delu reviziji ugodilo in glede zavrnitve
tožnikovega tožbenega zahtevka, kolikor se nanaša na navedeno obdobje, vključno z odločitvijo o stroških postopka, sodbi nižjih sodišč
razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V
ponovljenem postopku bo sodišče po ugotovitvi višine dodatka za nadurno delo, opravljeno preko zakonskih omejitev, o tem delu tožnikovega tožbenega zahtevka ponovno odločilo ob pravilnem upoštevanju
določb ZDR in za toženo stranko veljavne kolektivne pogodbe.
14. V skladu s tretjim odstavkom 165. člena ZPP je sodišče odločitev o
stroških revizijskega postopka pridržalo za končno odločbo.
Vir: Spletna stran Vrhovnega sodišča RS, http://www.sodisce.si/znanje/
sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/2012032113047816/.
M. L., B. K.

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGI PREJEMKI
Povračila stroškov in druge prejemke v dejavnosti trgovine urejajo:
● Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifna priloga h
Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (UL RS, št. 111/06,
127/06, 94/08 s spremembami in dopolnitvami),
● Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja (UL RS, št. 140/06, 76/08) – v nadaljevanju
Uredba in
● Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (UL RS,
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št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 114/06,
16/07, 30/09, 51/12) – v nadaljevanju: Uredba za tujino.
POMEMBNO!
● KPDTS določa najnižje višine povračil stroškov in drugih prejemkov, ki jih je delodajalec dolžan plačati delavcem.
● Uredba določa višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračil
stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti ne vštevajo v davčno osnovo iz delovnega razmerja.

● Uredba za tujino določa višine dnevnic v $ ali €, ki predstavljajo
osnovo za izračun dnevnic za službeno potovanje v tujino.
POVRAČILA STROŠKOV – JANUAR 2013
Prevoz na delo in z dela
KPDTS
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se izplačuje najmanj v višini 70 % cene javnega prevoza. V primeru, ko ni možnosti javnega
prevoza, delavcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela
najmanj v višini 0,16 EURza vsak polni km poti in največ v višini in
pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
Uredba
Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine stroškov javnega
prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta
opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
Če je najbližje postajališče od običajnega prebivališča oddaljeno več
kot en kilometer, se v davčno osnovo poleg povračila stroškov iz prvega
odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 0,18 EUR
za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in
le-temu najbližjim postajališčem.
Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega
prevoza, se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do
višine 0,18 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim
prebivališčem in mestom opravljanja dela.
Prehrana med delom
KPDTS
Višina povračila stroška za prehrano med delom znaša najmanj
4,16 EUR za dneve prisotnosti na delu.
Uredba
Povračilo stroškov za prehrano med delom se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, za vsak dan, ko je delojemalec
na delu prisoten štiri ure ali več, do višine 6,12 EUR.
Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan,
poleg povračila stroškov za prehrano med delom v skladu s prejšnjim
odstavkom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom do višine 0,76 EUR
za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.
Službena potovanja - dnevnice
V Republiki Sloveniji
KPDTS
● trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 6 do 8 ur - 6,02 EUR;
● trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 8 do 12 ur - 8,60 EUR;
● trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 12 do 24 ur - 16,98 EUR
in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno
osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov
za socialno varnost.
Uredba
● trajanje službenega potovanja v Slovenijin ad 6 do 8 ur - 7,45 EUR;
● trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 8 do 12 ur - 10,68 EUR;
● trajanje službenega potovanja v Sloveniji nad 12 do 24 ur - 21,39 EUR.
V tujini
KPDTS = Uredba
● trajanje službenega potovanja v tujini nad 14 do 24 ur - ne všteva
se dnevnica do višine zneska, ki je za posamezno državo oziroma

območje določen v predpisu Vlade Republike Slovenije, ki ureja
povračila stroškov za službena potovanja v tujino;
● trajanje službenega potovanja v tujini nad 8 do 14 ur - ne všteva
se dnevnica do višine 75 odstotkov zneska iz predpisa Vlade;
● trajanje službenega potovanja v tujini nad 6 do 8 ur - ne všteva se
dnevnica do višine 25 odstotkov zneska iz predpisa Vlade.
Uredba za tujino – tabela je objavljena v T-Informacijah, številka 32 z dne 10. november 2012
Službena potovanja – prevoz
KPDTS = Uredba
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih
stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, za prevoz, ki se
izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne
namene, ali za najem osebnega avtomobila.
Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi
povračilo stroškov za takse (letališke takse, peronske karte in podobno), povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in
prenos stvari oziroma prtljage.
V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se
povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 EUR za vsak prevožen kilometer.
Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v
davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za
posamezno vrsto prevoza.
DRUGI PREJEMKI
Jubilejna nagrada
Zneski po KPDTS so enaki zneskom po Uredbi
● za 10 let delovne dobe 460,00 EUR,
● za 20 let delovne dobe 689,00 EUR,
● za 30 let delovne dobe 919,00 EUR,
● za 40 let delovne dobe 919,00 EUR.
Za 40 let po KPDTS: pod pogoji iz 2. odstavka 2. točke 81. člena KPDTS.
Solidarnostna pomoč
KPDTS
Znesek solidarnostne pomoči v primeru smrti delavca, ki pripada njegovim ožjim družinskim članom, se izplača najmanj v višini 700 EUR,
vendar največ do višine in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo prispevkov
za socialno varnost.
Znesek solidarnostne pomoči, ki pripada delavcu v primeru smrti ožjega družinskega člana delavca, se izplača najmanj v višini 350 EUR,
vendar največ do višine in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v
davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo prispevkov
za socialno varnost.
Uredba
Solidarnostna pomoč se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja:
● v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana do višine 3.443 EUR;
● v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 1.252 EUR.
Za solidarnostno pomoč se šteje tudi povračilo stroškov pogreba v primeru smrti delojemalca.
M. L., B. K.

SEKTOR ZA ŽIVILA
ZDRAVSTVENE TRDITVE – UREDBA KOMISIJE (EU) št. 432/2012
Člane ponovno seznanjamo, da se je dne 14. decembra 2012 pričela uporabljati Uredba Komisije (EU), št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu

dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na
zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok.
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Omenjena uredba je objavljena na naslednjem spletnem mestu http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:SL:PDF.
POMEMBNO!
V kolikor člani ocenjujete, da na tem področju potrebuje-

te dodatno strokovno usposabljanje, vas prosimo, da nas o
tem seznanite na naslednji e-naslov: andrej.trdina@tzslo.si
ali info@tzslo.si.
M. L., A. T.

UREDBA O PODPORI ZA SPODBUJANJE TRŽNEGA ZDRUŽEVANJA
PRIMARNIH PROIZVAJALCEV KMETIJSKIH PROIZVODOV
V Uradnem listu RS, št. 93/12, je objavljena Uredba o podpori
za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov (v nadaljevanju: Uredba), ki je začela
veljati 8. 12. 2012. Uredba določa predmet podpore, vlagatelje,
upravičence, pogoje, merila, finančna sredstva, za izvajanje ukrepa
in nadzor nad izvajanjem ukrepa pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil.
Podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev
se lahko dodelijo za združevanje primarnih proizvajalcev naslednjih
kmetijskih proizvodov: ekološki proizvodi, hmelj, pitani prašiči, sveže
sadje in sveža zelenjava.
Podpora se skladno s 5. členom uredbe dodeli za sofinanciranje upravičenih stroškov:
1. Upravičeni stroški so stroški zaposlitve osebe za najmanj polovičen
delovni čas zaradi vzpostavitve tržnega združevanja za najmanj
dobo upravičenosti podpore, in sicer so to:
● stroški plačila za delo po 126. do 131. členu in 137. členu Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F,
103/07 in 45/08 – ZArbit),
● stroški delodajalca v skladu s predpisom, ki ureja prispevke za
socialno varnost.
2. Kot upravičeni strošek se priznajo tudi stroški izobraževanja in
stroški promocije trženja kmetijskih proizvodov iz prejšnjega člena.

Stroški ne vključujejo davka na dodano vrednost. Podrobnejša merila za upravičene stroške se določijo v javnem razpisu.
3. Upravičeni stroški so samo stroški, nastali od 1. januarja 2013 do
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
Vlagatelji (pravna oseba, ki vloži vlogo na javni razpis) so skladno s 6.
členom uredbe:
● zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov ali
zadruge,
● zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov in
zadruge,
● gospodarska družba, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih
proizvodov (v tem primeru morajo biti vsaj 50-odstotni lastniki te
gospodarske družbe primarni proizvajalci kmetijskih proizvodov),
● skupina proizvajalcev iz predpisa o priznanju skupin proizvajalcev iz
shem kakovosti iz 4. člena te uredbe.
Vlagatelj ne sme biti primarni proizvajalec. V uredbi so med drugim določeni še pogoji za pridobitev sredstev, vsebina programa, merila in izbor vlog na javnem razpisu za sofinanciranje, določbe glede javnega razpisa. Skupno je za celotno obdobje od 1. januarja 2013
do 31. decembra 2015 namenjenih do 1.800.000 EUR javnih
sredstev, od tega se za posamezno vlogo lahko odobri največ
40.000 EUR letno ali 120.000 EUR v treh letih.
M. L., A. T.

OBJAVE PREDPISOV V URADNEM LISTU RS NA PODROČJU ŽIVIL
● Pravilnik o spremembi Pravilnika o komercialnih ribnikih (UL RS,
št. 100/12);
● Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013 (UL RS, št. 97/12);
● Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega sprem-

ljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013 (UL RS, št.
103/12);
● Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto
2013 (UL RS, št. 107/12).
M. L., A. T.

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
IN USPOSABLJANJE
POZIV ZA SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV TRGOVSKIH
PODJETIJ V ŠOLSKIH KOMISIJAH ZA ZAKLJUČNE IZPITE
PRI IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU TRGOVEC / TRGOVKA
S strani Državne komisije za zaključni izpit pri Državnem izpitnem centru je bila Trgovinska zbornica Slovenije z dopisom, prejetim dne 16. 1. 2013 povabljena, da za naslednje
obdobje posreduje predlog članov – predstavnikov iz vrst
delodajalcev.
TZS ima v skladu s Pravilnikom o zaključnem izpitu (UL RS, št.
56/2008, s spremembami) možnost podati predlog seznama članov
iz vrst delodajalcev za sodelovanje v komisijah za zaključne izpite. Sodelovanje predstavnikov delodajalcev in srednjih trgovskih šol
TZS pozdravlja in zato poziva svoje člane, da se prijavijo za sodelovanje na zaključnih izpitih.
Vljudno prosimo, da se zainteresirane osebe, ki bi želele kot
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predstavniki trgovcev sodelovati v šolskih komisijah na zaključnih izpitih pri izobraževalnem programu trgovec / trgovka, prijavite s kratkim elektronskim dopisom na TZS, kjer navedete svoje podatke:
● ime in priimek,
● delovne izkušnje (skupaj št. let in razporeditev po letih ter kratek
opis delovnih izkušenj na področju izobraževanja oziroma kadrov),
● izobrazbo ter
● naslov organizacije zaposlitve.
Prijave sprejemamo do torka, 29. januarja 2013 na naslov:
info@tzslo.si. V naprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje.
M. S.

TRGOVINA V ŠTEVILKAH
INDEKSI NOMINALNEGA IN REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI
NA DROBNO IN V TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI TER OD
POPRAVIL LE – TEH, SLOVENIJA (ZAČASNI PODATKI)
47 Trgovina na drobno, skupaj 4)
47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez motornih goriv 5)
47.3 Motorna goriva v specializiranih prodajalnah
47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.11 Nespecializirane prodajalne, pretežno z živili
47.2 Živila, pijače, tobačni izdelki v specializiranih prodajalnah
47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9 Trgovina z neživili,
brez motornih goriv
47.19 Nespecializirane prodajalne, pretežno z neživili
47.73+47.74+47.75 Farmacevtski, medicinski,
kozmetični in toaletni izdelki v specializiranih prodajalnah
47.51+47.71+47.72 Tekstil, oblačila, obutev in usnjeni izdelki
v specializiranih prodajalnah
47.43+47.52+47.54+47.59+47.63 Pohištvo, gospodinjske naprave,
gradbeni material, avdio in video zapisi v specializiranih prodajalnah
47.41+47.42+47.53+47.61+47.62+47.64+47.65+47.76+47.77+47.7
8 Računalniške, telekomunikacijske naprave, knjige, športna oprema,
igrače ipd. v specializiranih prodajalnah
47.91 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
45.1+45.3+45.4 Motorna vozila, motorna kolesa, rezervni deli, oprema
45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
47+45 Skupaj trgovina na drobno, trgovina z motornimi vozili
in popravila le-teh
47.52+47.59 Trgovina s pohištvom, gradbenim materialom
v specializiranih prodajalnah
47.43+47.54+47.63 Trgovina z gospodinjskimi napravami,
avdio in video zapisi v specializiranih prodajalnah

1)
2)
3)
4)

Okt 12 /
Sep 12
104,2
106,4
99,8
106,6
106,6
102,4

Okt 12 /
Okt 11
101,6
99,2
107,1
101,4
101,4
102,4

Okt 12 /
Sep 12 1)
103,7
105,0
100,2
105,7
105,7
100,6

Okt 12 /
Okt 11 1)
96,0
96,7
93,9
97,1
97,2
96,7

Okt 12 /
Sep 12 1) 3)
98,7
99,8
96,4
101,1
101,1
96,7

Okt 12 /
Okt 11 1) 2)
93,9
94,2
93,9
95,3
95,2
93,8

106,3

97,1

104,5

96,4

98,8

93,2

102,5

100,8

99,5

97,3

98,2

96,7

108,2

103,0

108,1

99,9

101,8

95,0

109,4

90,1

100,9

91,6

94,1

90,1

108,6

99,6

109,0

100,5

99,7

95,4

101,0

91,2

100,2

89,6

97,9

87,4

105,8
122,1
121,8
123,6

111,4
96,3
97,8
87,8

104,8
121,7
121,7
122,7

113,2
98,2
99,7
87,0

98,5
102,7
103,2
99,3

98,7
91,8
92,9
82,6

108,0

100,3

109,2

96,7

100,0

93,2

109,1

99,5

109,3

98,8

100,1

93,5

107,8

99,9

108,5

102,4

97,0

98,4

V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.
V podatkih je izločen vpliv števila delovnih dni.
V podatkih je izločen vpliv sezone.
Agregat “Trgovina na drobno, skupaj” vključuje tudi trgovino na
drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi.

5) Ustreza prej objavljenemu agregatu “Trgovina na drobno” po takrat
veljavni SKD 2002.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, januar 2013.

M. S., A. T.

INDEKSI NOMINALNEGA IN REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI
NA DROBNO IN V TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI TER OD
POPRAVIL LE – TEH, SLOVENIJA (NOVI ZAČASNI PODATKI)
47 Trgovina na drobno, skupaj 4)
47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez motornih goriv 5)
47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9 Trgovina z neživili,
brez motornih goriv
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil

1)
2)
3)
4)

Nov 12 /
Okt 12 1)
91,2
92,2
92,8

Nov 12 /
Nov 11 1)
93,9
94,6
96,5

94,1

91,7

91,1

94,4

Nov 12 /
Okt 12
90,3
92,4
92,8

Nov 12 /
Nov 11
98,4
97,2
100,6

91,7
94,4

V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.
V podatkih je izločen vpliv števila delovnih dni.
V podatkih je izločen vpliv sezone.
Agregat “Trgovina na drobno, skupaj” vključuje tudi trgovino na
drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi.
5) Ustreza prej objavljenemu agregatu “Trgovina na drobno” po takrat

Nov 12 /
Okt 12 1) 3)
99,9
99,8
100,6

Nov 12 /
Nov 11 1) 2)
93,9
94,5
96,5

93,2

99,4

93,2

93,2

99,2

93,1

veljavni SKD 2002.
op. SURS: Podatki v Prvi objavi z naslovom Prihodek od prodaje v trgovini
na drobno se ne objavljajo več kot predhodni, temveč kot začasni podatki.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, januar 2013.

M. S., A. T.

»T-Informacije« so pripravili: Mija Lapornik, Marjanca Simsič, Barbara Krivic in Andrej Trdina. Uporaba in objava podatkov (delno ali v celoti)
je dovoljena le z navedbo vira. Odgovorna urednica: Mija Lapornik. Lektoriranje: Mija Lapornik. Izdajatelj »T-Informacij« je Trgovinska zbornica
Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, tel.: 01 5898 212 ali 01 5898 213, e-naslov: info@tzslo.si, spletna stran: www.tzslo.si, TRR TZS: SI031381000518803. V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (UL RS, št. 117/06) se za to publikacijo plačuje 8,5 % davek na dodano vrednost.
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