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Zaposlenim v družbi Engrotuš d.o.o. - nadomestilo za prehrano v denarni obliki 
 
Konfederacija slovenskih sindikatov 
 
Novi sindikat trgovk in trgovcev Slovenije je pri svojih članih, zaposlenih v podjetju Engrotuš d.o.o. ugotovil, da 
delodajalec zaposlenim na plačilni listi obračuna stroške prehrane med delom v rubriki Povračila stroškov, nakar ta 
znesek dejansko izplača na Tuš team kartico – vrednostno kartico in ne na osebni račun delavcev, kot to predpisuje 
ZDR-1 in KPD. 
 
Po 130. členu ZDR-1 mora delodajalec zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z 
dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Nadaljnje člen 
ne določa višine povračila v zvezi z delom, ampak je višina določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, 
izjemoma se določi s podzakonskim aktom. Delodajalec je dolžan delavcu povrniti stroške v zvezi z delom mesečno 
v skladu z 134. členom ZDR-1. 
 
Po 134. členu ZDR-1 mora delodajalec plačo plačati za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca. 
Najkasneje se plača izplača 18 dni po preteku plačilnega obdobja, pri čemer je potrebno upoštevati, da če je plačilni 
dan dela prost, se plača izplača najkasneje prvi naslednji delovni dan. 
 
Po 2. odst. 62 člena KPD so prejemki delavca v delovnem razmerju povračila stroškov v zvezi z delom, in sicer: prevoz 
na delo in z dela, prehrana med delom, za službena potovanja in nadomestilo za ločeno življenje. Nadaljnje navedeni 
člen navaja, da se plače, nadomestila plač, povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi osebnimi prejemki 
izplačujejo na bančni račun delavca, v kolikor ta pogodba ne določa drugače. 
 
Po 76. členu KPD  je delavec, ki je prisoten najmanj štiri ure, upravičen do povračila stroškov za prehrano med 
delom, v kolikor mu delodajalec ne zagotovi brezplačnega toplega obroka. Višina povračila stroška prehrane se 
določi v tarifni prilogi. 
 
Engrotuš d.o.o. je stroške prehrane neupravičeno in samovoljno nakazoval na Tuš team kartico, s tem svojim 
ravnanjem je zaposlenim leta onemogočal prosto izbiro, kje in na kak način se bodo prehranjevali (TROŠILI DENAR), 
saj jih je omejil na nakup malice (TROŠENJE DENARJA) izključno na v svoje poslovalnice.  
 

Nenazadnje je delodajalec ravnal tudi v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji pri nastopanju na trgu. 
Na račun nadomestila za prehrano zaposlenih, katerega je nakazoval na Tuš team kartico, ki  omogoča 
plačevanje izključno na prodajnih mestih delodajalca je ustvarjal poslovni profit, za razliko od drugih 
konkurenčnih delodajalcev, ki spoštujejo zakonodajo. 
 

Zaradi vsega navedenega je Odvetniška pisarna Mitja Pukšič, po pooblastilu članice NSTTS, podala prijavo 
Inšpektoratu za delo RS, ki je zaradi kršitve izdal ureditveno odločbo. Delodajalec Engrotuš je spremenil 
dosedanji način izplačila nadomestila za prehrano. Izplačevanje nadomestila za prehrano se prične v 
denarni obliki ob izplačilu plače. 
 
 
Priloga: Prijava delodajalca  - Odvetnik Mitja Pukšič 
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