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 Število ur v mesecu OKTOBRU 2022: 168 ur =  20 delovnih dni in 1 dan praznik 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2022 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

60 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.181,75 6.893,57 

1.969,59     

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     183,17 1.068,50 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     104,58 610,08 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 287,75 1.678,58 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     75,16 438,43 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     77,52 452,22 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     6,26 36,54 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 158,94 927,19 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,18 6,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,36 13,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,65 9,65 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,71 4,14 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,36 13,79 

Skupaj drugi prisp.       4,72 27,57 

PRISPEVKI SKUPAJ       451,41 2.633,34 

  

DŠ pomeni davčna številka zavezanca 

*   Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP):  1.969,59 EUR 

**  Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2022 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače;  
     60 % od  1.969,59 = 1.181,75 EUR 
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s  
    petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2); 1.969,59 x 3,5 =  6.893,57 EUR 

 

 

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje 

do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 

 

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem 
eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti 
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec 
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)  

Vrsta prispevka:  osnova EUR vplačilni račun sklic  

prispevek za PIZ pavšalni znesek 41,04 0110 0888 2000 003 19  DŠ-44008 

prispevek za zdravstvo pavšalni znesek 40,00 0110 0888 3000 073 19  DŠ-45004 

 

Rok za plačilo: 20. v mesecu za pretekli mesec 

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni 

delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe 

pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ  in za invalidnost in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z 

obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10). 

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic (OPSVD) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec 
vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 
Če podatki v OPSVD niso pravilni in/ali popolni, ali če obrazec ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVD najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - oktober 2022 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni podračun Referenca 

90 % 
PP** 

3,5 PP*** 

  1.772,63 6.893,57 

1.969,59       

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     274,76 1.068,50 

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     156,88 610,08 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 431,64 1.678,58 

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     112,74 438,43 

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     116,28 452,22 

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     9,39 36,54 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 238,41 927,19 

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89 

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 3,54 13,78 

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     2,48 9,65 

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     1,06 4,14 

Skupaj prispevki za zaposl.   SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 3,54 13,79 

Skupaj drugi prisp.       7,08 27,57 

PRISPEVKI SKUPAJ       677,13 2.633,34 

 

        DŠ pomeni davčna številka zavezanca       

        *     Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR          
        **    Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu v letu 2022 znaša 90 % zadnje znane povprečne letne plače PP:  
               90 % od 1.969,59 = 1.772,63 EUR 
        ***  Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko plača prispevke največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim  
              odstavkom 145 člana ZPIZ-2): 1.969,59  x 3,5 = 6.893,57 EUR   
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Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga 
najpozneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala 
eDavki. 
Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v 
sistem eDavki sam predložiti OPSVL najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

Opomba: Ker se Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s 1.1.2020 ne uporablja več, v 

nadaljevanju navajamo le zneske po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja – v nadaljevanju Uredba (Uradni list RS, št. 140/2006, 

76/2008, 63/2017 in 71/18).  

 

2. Prehrana: 

- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 7,96 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 7,96 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,99 EUR  za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na   

  delu (od 01.08.2008 dalje) 

 

3. Dnevnice za službena potovanja v RS (enako za zaposlene): 

              neobdavčeno 

        po Uredbi 

Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =      do 21,39 EUR 

Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =          do 10,68 EUR 

Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =                   do   7,45 EUR                                    

 
4. Kilometrina: 
Na podlagi Uredbe se od  01.08.2008 dalje kilometrina do 0,43 EUR – ne všteva v davčno 
osnovo. 

               
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 
4,49 EUR /dan – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi  (pod pogojem, da delavec najmanj 2 
dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža 
delodajalca). 

 

B: ZAPOSLENI 

  
6. Minimalna bruto plača (od 1.1.2022) = 1.074,43 EUR. Pozor: Najnižja osnova za obračun 
prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 01.03.2022 do 
28.02.2023 znaša 1.181,75 EUR (glej pojasnilo spodaj). 
 
Opomba: Zaradi sprememb Zakona o minimalni plači, so od 01.01.2020 vsi dodatki, del plače za 
poslovno in delovno uspešnost, izvzeti iz minimalne plače. 
 
 
7. Prevoz na delo: 
1. V višini 0,21 EUR za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom 
opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer 
oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. 
2. Do višine 140 EUR, če je delavec prisoten najmanj en dan na delu in je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. 
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Po novi ureditvi (za povračila stroškov od meseca septembra 2021 dalje) so povračila stroškov za 
prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme 
ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice,…) pod pogojem, 
da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno 
prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila 
stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se  znesek, ki se ne všteva v davčno 
osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,21 evra za vsak polni kilometer 
razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, 
če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega 
prebivališča. 
Opomba: Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja ne določa pravic in obveznosti delodajalcev in delojemalcev v zvezi s povračilom 
stroškov prevoza na delo in z dela. Te pravice so določene v delovnopravnih predpisih, veljavnih 
kolektivnih pogodbah (na primer panožnih, podjetniških, na ravni delodajalca,…) ali pa v pogodbi 
o zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem. 
 

Več informacij: Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe | GOV.SI 
 
 
8. Povprečna bruto plača v RS predpretekli mesec:  
      (avgust 2022)  = 2.007,94 EUR 
 
 
9. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2022): 
        

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih 

Nad Do     

  1.143,03 375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)  

1.143,03   375,00 

  
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna 
olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 375,00 eura. 
 
10. Posebne olajšave ZA LETO 2022:        
 

  Mesečna olajšava v EUR 

Za prvega vzdrževanega otroka  209,17 

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo 757,91 

Za drugega vzdrževanega otroka 227,39 

Za tretjega vzdrževanega otroka 379,26 

Za četrtega vzdrževanega otroka 531,12 

Za petega vzdrževanega otroka 682,99 

 
 
11. Regres za letni dopust: 
Zakon o delovnih razmerjih v 131. členu določa, da je dolžan delodajalec delavcu, ki ima pravico 
do letnega dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače (1.074,43 EUR). Regres 
mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno 

https://www.gov.si/novice/2021-07-15-povracilo-stroskov-prevoza-sprememba-uredbe/
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pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok 
izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
 
Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da za regres v višini do 
100% odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjih podatkih 
Statističnega Urada RS, glede na dan izplačila regresa, ni potrebno obračunati prispevkov 
za socialno varnost. V skladu z novelo Zakona o dohodnini pa se regres do te višine ne 
všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.  
Navedeno pomeni, da je po uveljavitvi sprememb izplačilo regresa, na dan izplačila, neobdavčeno 
in neoprispevčeno do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (zadnje 
znane na dan izplačila – trenutno znaša 2.007,94 EUR), kar pomeni, da bo delavec prejel regres 
v celotnem znesku. 
Ker pa se povprečna mesečna plača spreminja, je zakonodajalec na letni ravni postavil limit in 
sicer bo izplačilo regresa neobdavčeno do višine 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS. 
Eventuelno obdavčitev regresa (samo z dohodnino) bo davčni organ poračunal ob letni odmeri 
dohodnine. 
 
12. Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev: 
 

Začasno in občasno delo upokojencev  

Leto 
MIN bruto urna 
postavka v EUR 

MAX bruto 
dohodek v EUR 

od 1.3.2022 do 13.5.2022 5,77 8.639,07 

od 14.5.2022 do 28.2.2023 6,17 9.237,96 
 
 
13. Minimalna bruto urna postavka za študentsko delo: 
 

Študentsko delo  Veljavnost od              MIN bruto urna postavka v EUR 

  od 15. 1. 2022 6,17   
 
 
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2022, preračunana na 1/12 leta: 
 

Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih davčna osnova v eurih 

Nad Do     

  729,58        16 % 

729,58 2.145,83 116,73   + 26 %  nad 729,58 

2.145,83 4.291,67 484,96   + 33 %  nad 2.145,83 

4.291,67 6.180,00 1.193,08   + 39 %  nad 4.291,67 

6.180,00   1.929,53   + 45 %  nad 6.180,00 

 
15. Nagrada za dijake in študente – zneski po Uredbi, za opravljeno obvezno praktično delo v 
obdobju enega meseca: 
Dijaki:    
1.   letnik : 172 EUR                  
2.   letnik:  172 EUR 
3.   letnik:  172 EUR 
4.   letnik:  172 EUR 
Študenti:   172 EUR 
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IZOLACIJA ZARADI COVIDA BO PO NOVEM FINANCIRANA IZ PRORAČUNA 

VIR: SPIRIT 

 

Vlada je soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o nujnih ukrepih za zajezitev 
širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva. Ti prinašajo 
nekaj sprememb, med drugim se bo ukrep izolacije zaradi covida-19 po novem financiral iz 
proračuna in ne sredstev delodajalca. 

Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o nujnih ukrepih za 
zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva. Ob 
pripravi predloga zakona je bila opravljena široka razprava z vsemi ključnimi deležniki, upoštevane 
so bile pripombe splošne in strokovne javnosti, predvsem Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Z 
amandmaji so bile upoštevane tudi pripombe, podane na seji državnega sveta glede ureditve 
področja izolacij. 

Kot je sporočila vlada, amandmaji ustrezneje urejajo postopek za pridobitev denarne odškodnine 
za škodo na zdravju zaradi cepljenja proti covidu-19 in zdravljenja covida-19, in sicer jasno 
določajo krog upravičencev ter poenostavljajo postopek obravnave teh vlog. 

Ukrep izolacije ostaja v skladu z veljavno ureditvijo zakona o nalezljivih boleznih z razliko, da se 
do 31. marca 2023 financira iz proračuna in ne sredstev delodajalca. Do tega datuma bo 
upravičencem pripadal tudi dodatek za delo neposredno s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi 
za covidom-19. Tudi cepljenje proti sezonski gripi se od 1. septembra dalje financira iz proračuna. 
Vlada je prav tako potrdila, da se aplikacija #Ostanizdrav financira iz proračuna do 30. junija 2023 
z možnostjo podaljšanja. 

Po novem se bodo v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe na podlagi sklenjenih 
podjemnih pogodb z zdravstvenim domom lahko vključevali tudi koncesionarji. 

Amandmaji prinašajo tudi ureditev plačila izvajanja vseh zdravstvenih storitev po realizaciji brez 
dosedanjih omejitev, in sicer z namenom kar največje pospešitve odpravljanja oziroma 
zmanjševanja čakalnih dob in povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev za paciente. 

 

 

MALI POSLOVNI ODJEMALCI UPRAVIČENI DO POMOČI ZARADI VISOKIH 

POVIŠANJ CEN ENERGENTOV LE ZA OBDOBJE OD JUNIJA DO AVGUSTA 2022 

VIR: OZS Tadeja Bučar 

 

1.novembra 2022 se je začel vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi 
visokih povišanj cen energentov v aplikacijo, ki jo je vzpostavila Javna agencija SPIRIT Slovenija 
(SPIRIT Slovenija). 

Trenutno agencija SPIRIT Slovenija prejme okoli 100 vlog na uro, pri čemer mnogo vlagateljev 
sodi med male poslovne odjemalce. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje 
od junija do vključno avgusta 2022. V obdobju od 1. septembra letos so ti upravičenci namreč 
deležni regulirane cene električne energije in zato skladno z zakonom od 1. septembra niso 
upravičeni do pomoči. 
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V skladu s 3. členom Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne 
energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) mali poslovni odjemalci, katerih povprečna letna poraba 
plina ne presega 100 MWh oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in 
skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, od 
septembra do decembra 2022 niso upravičeni do pomoči. 

Dodatno opozarjajo vse upravičence, da v vlogi oddajo podatke v megavatnih urah (MWh) in ne 
kilovatnih urah (KWh). Ceno na enoto torej vpišejo v EUR/MWh, porabo pa v MWh.  

Povezava na novico 
 
 
 

NOVA UREDITEV OČETOVSKEGA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA OTROK 

VIR: ZDOPS 

 
Vlada je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih in ga pošilja v obravnavo Državnemu zboru po skrajšanem 
postopku.  
S predlogom novele zakona bo oče, od sedanjih 30 dni, lahko izrabil 15 koledarskih dni 
očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti otroka. Preostalih 15 dni, ki jih 
je bilo mogoče porabiti do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, pa postane del 
starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv. V predlogu novele se pravica do starševskega 
dopusta za vsakega od staršev določi v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega 
neprenosljivih. To pomeni, da kadar oče na mater prenese vseh 100 dni starševskega dopusta, 
lahko mati izrabi 260 dni starševskega dopusta, tako kot je urejeno že zdaj, očetu pa ostane še 60 
dni, ki so neprenosljivi. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče 
lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Teh 60 dni lahko 
vsak od staršev izrabi do osmega leta starosti otroka. 
V praksi to pomeni, da se očetovski dopust skrajšuje s 30 na 15 dni, hkrati pa očetje na novo 
dobijo 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Mati lahko še vedno izrabi skupno 365 dni 
dopusta (105 dni materinskega dopusta + 160 dni lastnega starševskega dopusta + 100 dni 
prenosljivega očetovega starševskega dopusta). Oče lahko 60 dni neprenosljivega starševskega 
dopusta izrabi tudi v času materinskega dopusta matere in vse do osmega leta starosti otroka, 
lahko tudi v več delih. V predlogu novele se zgornja omejitev pri očetovskem in starševskem 
nadomestilu veže na dva in pol kratnik zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji 
za preteklo leto, kar je za starše ugodneje. Trajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom 
zaradi starševstva se v predlogu novele podaljša do osmega leta starosti otroka, do zdaj je bilo do 
konca prvega razreda osnovne šole otroka, kar je v povprečju deset mesecev dlje. Prav tako 
bosta lahko oba starša delala s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva, vendar 
skupna izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko. V predlogu novele se poenoti starost 
otroka, do katerega imajo starši določena podaljšanja oziroma pravice, in sicer do osem let. Prej je 
bila ta meja do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, vendar se zaradi poenotenja po 
celem zakonu določi starost osem let, kar je tudi z izvedbenega vidika lažje izvajati. V primeru, da 
je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do 
delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 
180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu 
pred vložitvijo vloge. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.si/novice/2022-11-02-mali-poslovni-odjemalci-upraviceni-do-pomoci-zaradi-visokih-povisanj-cen-energentov-le-za-obdobje-od-junija-do-avgusta-letos/
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SEMINARJI, KI JI ORGANIZIRA OZS V MESECU NOVEMBRU IN 

DECEMBRU 

 

Podrobnosti o posameznem seminarju si lahko preberete na spodnji povezavi: Svetovanje.si 

odgovori na vsa vprašanja obrtnikov in podjetnikov 

 
 

 

 

https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje
https://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje
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Lep pozdrav 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                                Tomaž LUŠTREK 

                                           
 


