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STATISTIČNI PODATKI:  
 
Podatki za obračun plač za mesec AVGUST 2022 
 

Podatki o delovnih urah Dejanski Prazniki Skupaj 

Delovni dnevi 22 1 23 

Število ur za obračun  
(40 urni delavnik) 

176 8 184 

 
 

 
 

Regres  v € 

Minimalni regres po KP (v podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu 
najmanj v višini minimalne plače) 1.074,43 

Regres, od katerega ni treba plačati prispevkov 2.007,64 

 
Podatki o prehrani med delom 
 
Podatki o prehrani med delom v € 

Minimalni znesek prehrane med delom je določen po posameznih 
kolektivnih pogodbah *3,56 

Dovoljeni neobdavčen znesek prehrane med delom po Uredbi vlade 6,12 

*KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva 

 
Podatki o prevozu na delo in iz dela ter o terenskem dodatku  
 
Podatki o prevozu na delo in iz dela po Uredbi   

Znesek prevoza na delo in iz dela  0,21 eur/km 

Kilometrina na službenem potovanju 0,43 eur/km 

Terenski dodatek oz. povračilo stroškov za delo na terenu 4,49 eur/dan 

 
Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji in v tujini 
 

Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji 

nad 12 do 24 ur 21,39 eur 

nad 8 do 12 ur 10,68 eur 

nad 6 do 8 ur  7,45 eur 

 
 
 
 

Podatki o plačah v € 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost 1.181,75 

Zajamčena plača 644,66 

Minimalna bruto plača 1.074,43 

Povprečna bruto plača za JUNIJ 2022 2.007,64 
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Dnevnice za službena potovanja v tujini  

nad 14 do 24 ur do višine 100% dnevnice  
nad 8 do 14 ur do višine 75% dnevnice  
nad 6 do 8 ur do višine 25% dnevnice  
 

 
Zap..št. Država Višina 

dnevnice 
1. Albanija, Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Bolgarija, Bosna in 

Hercegovina, Ciper, Češka, Črna gora, Estonija,  Grčija, Gruzija, Hrvaška, 
Kosovo, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Makedonija, Moldavija, Poljska, 

Romunija, Rusija, San Marino, Slovaška, Srbija, Turčija, Ukrajina,  

40 € 

2. Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija, Liechtenstein, 

Luksemburg, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, 
Švedska, Švica, Vatikan, Združeno kraljestvo Velike Britanije  

55 € 

3. Belgija 63 € 

4. Združene države Amerike,  Avstralija, Kanada, Nova Zelandija       60 $ 
 

(Ur.l.št. 76/2019, veljajo od 1.1.2021 naprej) 

 
 
Podatki o rasti cen   
Letna inflacija v avgustu ostaja enaka julijski, tj. 11-odstotna. Zvišale so jo predvsem 
podražitve goriv in energije ter hrane. Mesečno inflacijo so za 0,5 odstotne točke znižali 
cenejši naftni derivati in tako najbolj prispevali k ničelni inflaciji.Cene blaga so bile v 

povprečju višje za 13,9 %, cene storitev pa za 5,5 %. Blago dnevne porabe se je podražilo 
za 17,5 %, trajno blago za 10,2 % in poltrajno blago za 3,3 %. K letni inflaciji so največ, 
4,1 odstotne točke, prispevale višje cene goriv in energije (za 36,7 %): trda goriva so se 

podražila za 66,6 %, plin za 47,4 %, tekoča goriva za 40,9 %, toplotna energija za 40,6 %, 
elektrika za 33,3 % ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,7 %. Za 2,1 odstotne točke 
so inflacijo zvišale podražitve hrane (za 14,1 %) – najbolj kruh in izdelki iz žit (za 16,4 %), 
meso (za 14 %) ter mleko, sir in jajca (za 16,2 %). Cene življenjskih potrebščin so bile v 
avgustu v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu. Po 0,1 odstotne točke so inflacijo 
zvišale podražitve hrane (za 0,6 %), trdih goriv (za 11,4 %), elektrike (za 2,6 %), 
stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 %), 
zdravstva (za 0,9 %), počitniških paketov (za 2,4 %) in nastanitvenih storitev (za 3 %) ter 

vse preostale mesečne podražitve. Na drugi strani so inflacijo znižali cenejši naftni derivati 
(za 0,5 odstotne točke): tekoča goriva so se pocenila za 8,5 %, bencin za 8,6 % in dizelsko 
gorivo za 5,6 %. Znižanje cen oblačil in obutve (za 3,1 %) je inflacijo ublažilo za 0,2 
odstotne točke, cenejše sveže sadje (za 4,4 %) pa še za 0,1 odstotne točke. Letna rast cen, 

merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 11,5-odstotna (v 

prejšnjem avgustu 2,1-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,1-odstotna (prejšnji mesec 
0,9-odstotna). (Vir: Statistični urad RS, Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 
avgust 2022). 
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Zamudna obrestna mera  

  LETNA ZOM 

Od januarja do junija 2014 8,25% 

Od julija do decembra 2014 8,15% 

Od januarja do junija 2015 8,05% 

Od julija do decembra 2015 8,05% 

Od januarja do junija 2016 8,05% 

Od julija do decembra 2016 8,00% 

Od januarja do junija 2017 8,00% 

Od julija do decembra 2017 8,00% 

Od januarja do junija 2018 8,00% 

Od julija do decembra 2018 8,00% 

Od januarja do junija 2019 8,00% 

Od julija do decembra 2019 8,00% 

Od januarja do junija 2020 8,00% 

Od julija do decembra 2020 8,00% 

Od januarja do junija 2021 8,00% 

Od julija do decembra 2021 8,00% 

Od januarja do junija 2022 8,00% 

Od julija do decembra 2022 8,00% 
(Vir: Zakon o predpisani obrestni meri – Uradni list RS, št. 90/2022) 

 

 

 
Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami za SEPTEMBER 2022 
 
OBDOBJE EUR USD JPY GBP CHF 

Do vključno 1 meseca 0,22800 2,28307 -0,01432 1,57370 -0,20640 

Do vključno 3 mesecev 0,71200 1,66694 -0,02184 1,27630 -0,29660 

Do vključno 6 mesecev 1,24000 1,01226 -0,01677 0,96780 -0,50390 

12 mesecev 1,85100 0,54190 -0,02083 0,55610 -0,60310 

 

(Vir: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-finance/o-ministrstvu/direktorat-za-sistem-davcnih-carinskih-in-

drugih-javnih-prihodkov/) 


