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 Število ur v mesecu JULIJU 2022: 168 ur =  21 delovnih dni 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - julij 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) - julij 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: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na  delu  

(od 01.08.2008 dalje)  

- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti   

  + 0,76 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:  
      (maj 2022)  = 1.989,53 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 1.989,53 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 



                                                                             6                                                                        7/2022 

 

                                                                                                                                                                   

 
 

 
 

 

Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane 

 
Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane 
študentske prehrane za leti 2023 in 2024, besedilo najdete na spletni strani MDDSZ.  
 
·  Rok za prijavo 5. 9. 2022 do 23.59  
·  Datum odpiranja 6. 9. 2022  
·  Institucija Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Medvode za leto 2022 

VIR: SPIRIT podjetniški portal 

 

 Objavljeno: Uradni list RS, Št. 99, Datum: 22. 7. 2022, Stran: 1847 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so nepovratna finančna sredstva za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva za leto 2022, in sicer za: 

• namen A - Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti, 

• namen B - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 

• namen D - Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij. 

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj. 

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 27.000,00 EUR, in sicer za: 

• namen A - 19.000,00 EUR, 

• namen B - 6.000,00 EUR, 

• namen D - 2.000,00 EUR. 

Razpisnik: Občina Medvode 

Rok: Razpis je odprt do 31. 8. 2022. 

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Sanja Malej, Tel: 
361-95-18, e-naslov: sanja.malej@medvode.si. 

Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od dneva objave in do 
izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Medvode: www.medvode.si, vlagatelji 
pa jo lahko dvignejo tudi v času uradnih ur na sedežu Občine Medvode. 

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj. 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbiro-ponudnikov-subvencionirane-studentske-prehrane-za-leti-2023-in-2024/
https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022099.pdf
mailto:sanja.malej@medvode.si
http://www.medvode.si/
https://www.medvode.si/objava/657003
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Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših 

proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne 

energije (oznaka: JR SE OVE 2021) 

VIR: SPIRIT PODJETNIŠKI PORTAL 

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 67, Datum: 30. 4. 2021, Stran: 997 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) 
za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne 
energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno 
energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot 
državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z 
izrabo sončne energije (v nadaljevanju: SE OVE). 

Upravičeni nameni: V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in 
nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem javnem razpisu in da operacija izpolnjuje 
vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji. 

Upravičen namen je: 

• a) nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 
10 MW, 

• b) nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne 
energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od 
moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in 
priključitev na elektroenergetsko omrežje, 

• c) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov 
operacije, pri čemer dejavnosti iz točke b) in točke c) predstavljajo upravičen namen le ob 
sočasni prijavi dejavnosti iz točke a) na javni razpis. 

Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v Republiki 
Sloveniji ter veljavnimi predpisi v EU. 

V okviru tega javnega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o 
finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 52/16, 59/16 - popr. in 158/20 - ZURE, v nadaljevanju: Pravilnik). V 
skladu z navedenim Pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih 
državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika. 

Državne pomoči so namenjene za naložbe v gradnjo novih naprav za proizvodnjo električne 
energije z izrabo sončne energije, to je za t.i. začetne naložbe po Pravilniku. 

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški so: 

• a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije, 

• b) nakup in vgradnja hranilnika energije, 

• c) pripadajoča električna inštalacija in oprema, 

• d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del, 

• e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije. 
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Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo 
odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav 

Stroški in izdatki so upravičeni, če: 

• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji 
operacije; 

• so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za 
storitve, ki so bile izvedene; 

• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja; 

• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti; 

• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; 

• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi in 

• je oprema kupljena in vgrajena s strani tretjih oseb pod tržnimi pogoji, pri čemer za tretje 
osebe ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s 
prijaviteljem. 

Pogoji za sodelovanje: Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni 
podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. 

Več o pogojih najdete tukaj. 

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po 
tem javnem razpisu, znaša 5.000.000,00 EUR v obdobju 2021 do 2023. 

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo 

Rok: Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 25. 2. 2022. 

Dodatne informacije: Morebitna vprašanja je mogoče posredovati po elektronski pošti na 
naslov: mzi.jr-ove@gov.si, pri čemer v »Zadevo« sporočila navedite sklic na javni razpis (JR SE 
OVE 2021). 

Razpisna dokumentacija: Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih 
straneh: www.energetika-portal.si/javne-objave/. 

Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na e-
naslov: mzi.jr-ove@gov.si do objave o porabi sredstev. 

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj. 

 
 

 
 

Prispevke in davke lahko plačujem z e-računom 

VIR: Tadeja Bučar OZS 

 
Z e-računom lahko z enim plačilom plačate vse obvezne dajatve obračunane z različnimi obračuni 
davka, ki so oddani v istem dnevu, zapadejo v plačilo istočasno in so prihodek različnih blagajn 
javnega financiranja (npr. prispevki za socialno varnost). 

Kdo lahko plačuje z e-računom? 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/javne_objave/javni_razpisi/se_ove_2021/objava_seove_2021-web.pdf
mailto:mzi.jr-ove@gov.si
http://www.energetika-portal.si/javne-objave/
mailto:mzi.jr-ove@gov.si
https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javni-razpisi/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-operacij-gradnje-novih-manjsih-proizvodnih-naprav-za-proizv-1278/
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Z e-računom lahko svoje obveznosti plačajo samozaposleni, prostovoljno vključeni v socialno 
zavarovanje, popoldanci in kmetje, ki so uporabniki spletne banke. Z e-računom lahko plačajo 
obveznosti obračunane v obračunu davčnega odtegljaja tudi delodajalci uporabniki spletne banke. 
Kaj lahko plačujem z e-računom? 
Z e-računom se lahko plačajo prispevki za socialno varnost, če je med rokom za predložitev 
obračuna in rokom za plačilo najmanj 3 dni, obveznosti določene z obračunom akontacije 
dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter obveznosti določene z obračunom davka od 
dohodka pravnih oseb. Seznam vrst obračunov davka na podlagi katerih Finančna uprava 
Republike Slovenije izda e-račun za plačilo dajatev: 

Vrsta obrazca Opis 

OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost 

OPSVL 
Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje 
zavodov in zadrug 

OPSVK 
Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete (obvezno in 
prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje) 

OPSVP 
Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno 
vključene v socialno zavarovanje 

OPSVD 
Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo 
dejavnost kot postranski poklic 

OPSVT 
Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih 
delodajalcih 

REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja[1] 

REK-1a 
Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in 
študentom za obvezno praktično delo 

REK-1b 
Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih 
dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja 

REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki 
iz delovnega razmerja[2] 

DDD-DDD 
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka od 
dejavnosti 

DOD-DDPO Obračun davka od dohodka pravnih oseb 

E-račun, ki ga boste prejeli v spletno banko, bo vseboval vse podatke potrebne za izvršitev plačila, 
posledično podatkov ni potrebno vnašati v plačilni nalog, hkrati pa se zmanjša tveganje, da bi 
pozabili plačati davčne obveznosti (e-račun imate namreč v spletni banki). 

Kako se prijaviti na prejem e-računa? 
Prijavo na prejem e-računa se odda v spletni banki. 

Kdaj je priporočljivo oddati prijavo na prejem e-računa? 
Prijavo na prejem e-računa se lahko odda kadarkoli. 

Kdaj je e-račun za plačilo obveznih dajatev poslan v spletno banko? 
E-račun je v spletno banko zavezanca poslan praviloma najkasneje tri dni pred iztekom roka za 
plačilo obveznosti. Za izvršitev plačila je v spletni banki potrebno še potrditi plačilni nalog. Če so 
obveznosti navedene na e-računu pred prejemom e-računa že poravnane, se e-račun zavrne v 
spletni banki. 

Vir: Povzeto po novici FURS 

https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/prispevke-in-davke-lahko-placujem-z-eracunom-62d90ef52114e06ab8c37120#_ftn1
https://www.svetovanje.si/svetovanje/blogi/prispevke-in-davke-lahko-placujem-z-eracunom-62d90ef52114e06ab8c37120#_ftn2
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placam_z_e_racunom/
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Povračila stroškov prevoza v juliju že po novem 

VIR: SPIRIT PODJETNIŠKI PORTAL 

 

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 6. 7. 2022, www.findinfo.si, Avtor: mag. Mojca Kunšek 

Konec junija je bila po daljšem času spet spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki sicer določa 
višine povračil stroškov v zvezi z delom, povračila stroškov v zvezi s službenim 
potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu z določbami 44. člena Zakona o 
dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ter 
smiselno tudi ne v davčno osnovo nekaterih drugih dohodkov po ZDoh-2. 

Z naraščajočimi stroški goriva pa zadnje spremembe Uredbe prinašajo nova - višja povračila 
stroškov za prevoz z dela in z dela ter za prevoz na službenem potovanju. 

V skladu s 3. členom Uredbe se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja po novem do višine 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. 

Pri tem je mesto opravljanja dela tisto mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. 
Običajno prebivališče je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo 
prebivališče delojemalca pa je običajno prebivališče le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat 
tedensko vozi na mesto opravljanja dela oz. če se delojemalec z delodajalcem natančno po 
dnevih dogovori o prihodih na delo z drugega prebivališča od običajnega. Pri določanju 
oddaljenosti velja tako za gospodarstvo kot za javni sektor, da se upoštevajo najkrajše običajne 
cestne povezave. 

Pri tem velja izpostaviti, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva 
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela do višine 140 evrov mesečno. 

Povračilo stroškov za prevoz na delo pa se všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega 
razmerja v primeru, ko je izplačano v višjem znesku od določenega z Uredbo in v vseh tistih 
primerih, ko ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu 
delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo. 

Prav tako pa se z zadnjo spremembe Uredbe spreminja tudi 5. člen Uredbe, ki določa povračila 
stroškov v zvezi s službenim potovanjem. Tako se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov 
prevoza na službenem potovanju do višine 0,43 evra za vsak prevožen kilometer. Navedeno pa 
velja le v primeru, ko je za službeno potovanje izdan potni nalog z namenom službene poti in 
odobritvijo vrste prevoza oz. prevoznega sredstva s strani delodajalca. 

Pri tem še vedno velja, da se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju 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. Med povračila stroškov prevoza na 
službenem potovanju pa 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 skladu s končno določbo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se spremembe začnejo uporabljati za 
povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem 
potovanju za julij 2022. 

http://www.findinfo.si/
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Ne glede na naraščajoče stroške življenjskih potrebščin pa zakonodajalec še ni posegel v višino 
povračila stroškov za prehrano med delom. Tako že vse od leta 2008 velja, da se povračilo 
stroškov za prehrano med delom 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 evra. Če je 
delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano 
med delom, v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za 
prehrano med delom, do višine 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih 
urah prisotnosti na delu. 

Prav tako pa se še naprej uporabljajo nespremenjene določbe glede izplačila dnevnic. V skladu 
s 4. členom Uredbe se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva dnevnica za 
službeno potovanje v Republiki Sloveniji: 

• do višine 21,39 evra, če traja službeno potovanje nad 12 do 24 ur; 

• do višine 10,68 evra, če traja službeno potovanje nad 8 do 12 ur; 

• do višine 7,45 evra, če traja službeno potovanje nad 6 do 8 ur. 

Pri službenem potovanju v tujino je potrebno upoštevati višino dnevnic kot jih določa Uredba o 
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, pri čemer se v primeru, ko traja službeno 
potovanje od 8 do 14 ur upošteva 75 odstotkov zneska dnevnice za državo, kjer poteka službena 
pot, v primeru, ko traja službena pot od 6 do 8 ur, pa se v davčno osnovo ne všteva dnevnica do 
višine 25 odstotkov zneska dnevnice. Pri tem se v skladu s 5 členom slednje Uredbe obračunajo 
dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, za celoten čas trajanja službenega 
potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se 
službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se tako najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 
24 ur potovanja, za preostanek ur pa se obračuna zmanjšana dnevnica. 

 
 

 

USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU IN VARSTVA PRED 

POŽAROM – 21.03.2022 OB 14.00 URI 

 

 
Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, dne 19.09.2022, ob 14.00 uri v sodelovanju s podjetjem 
VEPOZ d.o.o., izvedli usposabljanje z preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva 
pred požarom. Več informacij in prijavnico najdete v nadaljevanju na 12. in 13. strani te mesečne 
pošte. 
 
Lep pozdrav 
 
Sekretar OOZŠ:                                               Predsednik OOZŠ: 
  Gregor EPIH                                         Tomaž LUŠTREK 
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USPOSABLJANJE Z IZPITOM IZ VARSTVA PRI DELU 
IN VARSTVA PRED POŽAROM  

 
 
Obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, dne 19.09.2022, ob 14.00 uri v sodelovanju s podjetjem 
VEPOZ d.o.o., izvedli usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva 
pred požarom. 
 
Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Zakona o varstvu 
pred požarom ( Uradni list RS, št. 3/2007) ter Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za 
izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11-popr.), mora 
delodajalec delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob 
razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob 
spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.  
Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno 
delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja 
nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih 
so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše, katerih rok ne sme biti daljši od dveh let. 
 
Dokazila o usposobljenosti: 
Udeleženci po uspešno opravljenem usposabljanju in teoretičnem preizkusu znanja dobijo potrdilo 
o usposobljenosti za varno delo in varstvo pred požarom, ter program in zapisnik usposabljanja.  
 
Vaša Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška je uspela za vas doseči zelo 
ugodno ceno tega usposabljanja s teoretičnim preizkusom znanja, ker je prevzela celotno 
organizacijo (obveščanje članov, zbiranje in posredovanje prijav izvajalcu, kontakt s prijavljenimi). 
Cena za usposabljanje s preizkusom znanja s področja varstva pri delu in varstva pred požarom 
znaša zato za člane le 18,00 EUR (z vključenim DDV). Za ostale udeležence pa znaša cena 30 
EUR + DDV. 
 
Delodajalci, ki plačujete prispevek za izobraževanje delavcev, imate možnosti uveljavljati povračilo 
stroškov za navedeni izpit preko Zavoda za izobraževanje delavcev. Prosimo vas, da nas 
kontaktirate, da vam obrazložimo pogoje za povračilo stroškov za zaposlene delavce in damo 
ustrezno vlogo za povračilo stroškov. 
 
Skladno s sklepom Skupščine OOZŠ boste lahko člani OOZŠ, ki izpolnjujete v sklepu navedene 
pogoje, enkrat letno po končanem tečaju zaprosili za delno sofinanciranje navedenega 
izobraževanja (do višine 50 EUR), v kolikor sredstev sofinanciranja niste letos že koristili. Celoten 
sklep skupščine in vlogo za sofinanciranje najdete na sledeči povezavi: https://www.ooz-
ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobrazevanja-clanov-570b8e1bf5a67a5be339a81b . 
 
Vse, ki želite opravljati usposabljanje z izpitom iz varstva pri delu in varstva pred požarom 
prosimo, da izpolnite prijavnico na naslednji strani. Prijave lahko oddate do vključno četrtka, 
15.09.2022, na naš elektronski naslov: gregor.epih@ozs.si ali po pošti na naslov: Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana-Šiška, Pipanova pot 30, 1000 Ljubljana. 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobrazevanja-clanov-570b8e1bf5a67a5be339a81b
https://www.ooz-ljsiska.si/stran/sofinanciranje-izobrazevanja-clanov-570b8e1bf5a67a5be339a81b
mailto:gregor.epih@ozs.si
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PRIJAVNICA 
 
 

USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM 
ZNANJA ZA VARNO DELO TER VARSTVO PRED POŽAROM 

 
 
 
Firma in naslov:  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Tel: ………………………………………………………………………………… 
 
E-mail: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Davčna številka: …………………………………. DDV ZAVEZANEC:     DA        NE 
 
Dejavnost: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
NA USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM PRIJAVLJAM: 
 

A. Samostojnega podjetnika posameznika 
 

B. Zaposlene delavce pri s.p. ali v družbi ………. (vpisati število delavcev), ki so zaposleni na 
delovnem mestu (vpišite delovna mesta prijavljenih delavcev):  

 
 

.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                   Žig in podpis: 

 
 
 
 


