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V začetku jeseni je SBC – Klub 

slovenskih podjetnikov sprožil 
akcijo za pregledne plačne 
izpiske oziroma plačilne liste 
zaposlenih z dvema ključnima 
ciljema: (1) da zaposleni s 5 
ključnimi podatki na vrhu 
plačnih izpiskov hitro vidijo, 
koliko so pravzaprav zaslužili v 
celoti, koliko od tega so 
plačali davkov in prispevkov, 
koliko pa so prejeli neto plače, in 
(2) da ločeno vidijo, koliko so 
prispevali vsak mesec za bodočo 
pokojnino in koliko za zdravstvo. 
 
Tudi Združenje delodajalcev 
Slovenije je skozi leta 
izobraževanj in usposabljanj, 
namenjenim delodajalcem, 
poudarjalo pomen vidnosti 
posameznih kategorij (sestavin) 
stroška dela na plačilni listi, s 
ciljem večje razumljivosti med 
zaposlenimi, zato pobudo SBC 
podpiramo in jo v tej obliki 
delimo tudi s člani ZDS. 
 
 
 V podjetjih se namreč pogosto 
srečujemo s primeri, da se 
zaposleni ne zavedajo oziroma ne 
vedo, koliko v resnici zaslužijo in 
koliko za njihovo plačo nameni 
podjetje (celoten znesek plače, z 
vsemi prispevki in davki). Plačilne 

liste so prenatrpane s številkami, 
ki jih izpis mora vsebovati, zato 
zaposleni pogosto pogledajo le 
prihodek na osebnem računu. 
Kot ugotavlja SBC, je posledično 
zavedanje med zaposlenimi, 
koliko sami in koliko podjetje 
plačuje za posamezne javne 
storitve, zelo slabo. 
 
Predlog SBC je, da se pregledni 
podatki zapišejo na vrhu plačnih 
izpiskov delojemalcev, razlogi za 
to pa so sledeči: 
1. Da se iz ključnih podatkov na 

vrhu plačnega izpiska jasno 
vidi, koliko je podjetje 
izplačalo za plačo 
zaposlenega v celoti (z vsemi 
prispevki in davki, brez 
povračila za prehrano in 
prevoz) . 

2. Da zaposleni pregledno vidi 
pokažemo razliko med 
celotnim zneskom plače in 
izplačano neto plačo na 
osebnem računu. 

3. Da sta posebej izpostavljeni 
dve ključni postavki pri 
prispevkih: 

• Koliko zaposleni odšteje za 
svojo bodočo pokojnino. 

• Koliko zaposleni odšteje za 
zdravstvo. 

 
SBC se je dosedaj dogovoril s 
štirimi računovodskimi hišami: 
Revidera, Vizija računovodstvo, 
Simič & partnerji ter Opal, da 
bodo za svoje stranke in njihove 

zaposlene pošiljali plačne izpiske 
v takšni novi obliki. 
 
 
V kolikor bi želeli tudi vi v svojih 
računovodskih službah ali pri 
svojih računovodskih servisih 
uvesti spremembo plačnih 
izpiskov v nove oblike, v pomoč 
v nadaljevanju navajamo 
informacije, ki jih je pripravil SBC 
v sodelovanju z navedenimi 
računovodskimi hišami: 

• Primere 3 različnih zneskov 
plač v obliki novih plačnih 
izpiskov s 5 ključnimi 
podatki na vrhu. 

• 2 grafični razlagi ključnih 
podatkov, tako z zornega 
kota podjetja kot z zornega 
kota zaposlenega. 

 
 
Vse dodatne in podrobne 
informacije so vam na voljo na 
spletni strani SBC:  
https://www.sbc.si/2020/09/30
/novi-placni-izpiski-za-
transparentnost-plac/  
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PRIMERI PLAČNIH IZPISKOV 
 

Povprečna plača 

 
Vir: SBC – Klub slovenskih podjetnikov, oktober 2020. 
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Nadpovprečna plača 

 
Vir: SBC – Klub slovenskih podjetnikov, oktober 2020. 

  



PRILOGA 

 

4 

Podpovprečna plača 

 

 
Vir: SBC – Klub slovenskih podjetnikov, oktober 2020. 
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GRAFIČNI RAZLAGI Z VIDIKA PODJETJA IN VIDIKA ZAPOSLENEGA 

 

 
Vir: SBC – Klub slovenskih podjetnikov, oktober 2020. 

 

 

 


