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1. POPOLDANSKI S.P. 

 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. 

popoldanski s.p.), morajo s 1.2.2014 računati z višjim 

prispevkom za zdravstveno zavarovanje. Poleg že znanega 

prispevka za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 

poklicno bolezen, ki se zvišuje iz 4,55 EUR na 8,09 EUR na 

mesec, se uvaja tudi nov prispevek za zdravstvo v višini 

24,27 EUR za leto 2014. Tretji prispevek, ki ga mora 

popoldanski s.p. plačevati, ne glede na to, ali ustvari 

promet ali ne, pa je prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje v višini 32,17 EUR. 

 

V naslednji tabeli vam ponazarjamo, katere prispevke, na 

katere vplačilne račune in v kateri višini morate plačati za 

mesec februar 2014, torej do 14.3.2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta 

prispevka 
TRR Sklic Znesek (EUR) Rok plačila 

zdravstvo; 

6,36 % 

SI56 01100  

888 3000 073 

SI19-

dav.št.-

45004 

24,27  

do 15. v 

naslednjem  

mesecu 

zdravstvo; 

poškodbe 

pri delu 

SI56 01100  

888 3000 073 
  8,09 

PIZ 
SI56 01100  

888 2000 003 

SI19-

dav.št.-

44008 

32,17 

akontacija 

davka iz 

dejavnosti 

 SI56 01100  

888 1000 030 

 SI19-

dav.št.-

40002 

Individualen 

do 10. v 

naslednjem 

mesecu 

Prispevek za PIZ se bo spremenil s 1. aprilom 2014, zdravstvena prispevka 

bosta predvidoma celo leto 2014 enaka. 

 

2. NOVA DOHODNINSKA LESTVICA IN OLAJŠAVE PRI 

ODMERI DOHODNINE ZA LETO 2014 

 

Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2014 so sledeče: 

 

v primeru neto letne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

  8.021,34   16% 

8.021,34   18.960,28     1.283,41 + 27% nad 8.021,34 

18.960,28   70.907,20    4.236,92  + 41% nad 18.960,28 

70.907,20     25.535,16 + 50% nad 70.907,20  

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz 

zaposlitve za obdobje 2014 se uporabijo naslednje stopnje 

dohodnine ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju: 

 

v primeru neto mesečne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

  668,44   16% 

668,44 1.580,02 106,95    + 27% nad 668,44 

1.580,02 5.908,93 353,08    + 41% nad 1.580,02 

5.908,93   2.127,93 + 50% nad 5.908,93  

 

 

Januar - februar 2014 

Radi vam svetujemo po tel: (040) 509 499 
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3. DAVČNE OLAJŠAVE 

3.1. SPLOŠNA OLAJŠAVA 

 

Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine 

skupnega dohodka v letu 2014: 

v primeru skupnega letnega dohodka 
(v EUR) 

znaša splošna olajšava (v EUR) 

nad do   

  10.866,37   6.519,82   

10.866,37   12.570,89   4.418,64   

12.570,89     3.302,70 

 

Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega 

dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje: 

v primeru skupnega mesečnega 
dohodka (v EUR) 

znaša splošna oljašava (v EUR) 

nad do   

  905,53  543,32 

905,53 1.047,57 368,22 

1.047,57   275,22 

 

Če delojemalec izrazi pisno željo, da se povečana splošna 

osnova ne upošteva pri izračunu akontacije dohodnine iz 

delovnega razmerja, znaša mesečna olajšava 275,22 EUR. 

 

3.2. OSEBNE OLAJŠAVE 

 
 namen letna olajšava (v EUR) mesečna olajšava (v EUR) 

invalid s 100% 17.658,84   1.471,57   

telesno okvaro 

 

3.3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 

Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo 

status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno, 

oljašava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

znaša do 2.819,09 EUR letno oziroma največ 5,844% letne 

bruto plače. 

 

3.4. POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE 

ČLANE 
namen letna olajšava 

(v EUR) 
mesečna olajšava  
(v EUR) 

  

za 1. vzdrževanega otoka 2.436,92   203,08 

za vzdrževanega otroka, ki 8.830,00   735,83   

potrebuje posebno nego   

 in varstvo     

za 2. vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

za 3. vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

za 4. vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

za 5. vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

za vsakega drugega vzdrževanega 2.436,92 203,08 

družinskega člana     

 

 

 

 

4. MINIMALNA PLAČA IN OBRAČUN PRISPEVKOV OD 

RAZLIKE DO MINIMALNE PLAČE 

 

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, 

opravljeno od 01.01.2014 dalje, znaša bruto 789,15 EUR. 

 

Pri vseh izplačilih plače in nadomestil plače po 1. februarju 

2014 (ne glede na to, na katero obdobje se nanašajo), ki so 

nižja od najnižje osnove za plačilo prispevkov, kar je 

minimalna plača, je treba obračunati in plačati tudi vse 

prispevke za zdravstveno zavarovanje v breme 

delodajalca.  

 

Delodajalec tako prispevke delojemalca od razlike do 

minimalne plače plača za namene PIZ (pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje) in zdravstveno zavarovanje, 

medtem ko prispevke za starševsko varstvo in za 

zavarovanje za primer brezposelnosti plača delojemalec.  

 

Naslednja tabela prikazuje obračun prispevkov za socialno 

varnost od razlike do minimalne plače za socialne 

prispevke delojemalca (22,10 %): 

 

Prispevki za socialno varnost od razlike do 
minimalne plače 

Stopnja 
Zavezanec za 
plačilo 

z pokojninako in invalidsko zavarovanje 15,50 delodajalec 

za zdravstveno zavarovanje 6,36 delodajalec 

za starševsko varstvo 0,10 zavarovanec 

za zavarovanje za primer brezposelnosti 0,14 zavarovanec 

 

 

 

5. PRIJAVE IN ODJAVE PRI ZZZS 

 

Od 1. januarja 2014 mora biti prijava v obvezno 

pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje za 

delavca v delovnem razmerju vložena najkasneje z dnem 

nastopa dneva po pogodbi o zaposlitvi. To pomeni, da 

lahko delodajalci vlagajo prijave v zavarovanje 8 dni pred 

začetkom opravljanja dela oziroma najkasneje na dan 

začetka opravljanja dela.  

Sankcije za nepravočasno vlaganje prijav v zavarovanje 

bodo kazni za prekrške, ki jih bodo po obljubah iz ZZZS 

izdajali avtomatično ob vsaki zamudi prijave. 

 

Radi vam svetujemo po tel: (040) 509 499 

www.TaxSlovenia.com 
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V primeru odjave iz pokojninskega in invalidskega ter 

zdravstvenega zavarovanja se nespremenjeno zasleduje 

rok 8 dni pred oziroma po prekinitvi delovnega razmerja. 

 

 

 

 

6. OBRAČUN AVTORSKE IN PODJEMNE POGODBE PO 

1.2.2014 

 

Zaradi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju s 1.1.2013 in sprememb Zakona o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so bili 

s 1.2.2014 tudi prejemki iz opravljanja dela in storitev v 

drugem pravnem razmerju obremenjeni s prispevkom za 

PIZ (tudi zavarovance) in prispevki za zdravstvo.  

 

V naslednji tabeli vam prikazujemo prispevne stopnje in 

datum začetka uporabe: 

 
Pokojninsko in inval.zavarovanje Zdravstveno zavarovanje 

ZPIZ-2 
18. čl. 

ZPIZ-2 
20. čl. 

ZZVZZ 
17. čl, 18. čl 

ZZVZZ 
55.a čl. 

Uporaba 

od 1. 1. 2014  od 1. 1. 2013 od 1. 2 2014  od 1. 2. 2014  

Prispevna stopnja 

8,85 % v breme 
Izplačevalca in 
15,50 % v breme 
prejemnika 

8,85 % v breme 
izplačevalca 

0,53 % v breme 
izplačevalca 

6,36 % v breme 
prejemnika 

 

Če želite nekomu izplačati prejemek po avtorski pogodbi 

ali pogodbi o delu, je potrebno najprej imeti ustrezno 

pravno podlago (sklenjeno pogodbo) in delo mora 

ustrezati temu, kar lahko pokriva pogodba o avtorskem 

delu oziroma podjemna pogodba. Nadalje mora prejemnik 

dohodka izpolniti tudi izjavo, s katero potrjuje, kakšen je 

njegov siceršnji status pokojninskega in invalidskega ter 

zdravstvenega zavarovanja. Izjavo najdete na naši spletni 

strani pod rubriko »Obračuni avtorskih in podjemnih 

pogodb«. 

 

 

 

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov obračunov 

po pogodbi o izvedbi avtorskega dela ali podjemni 

pogodbi. 

 

 

 

Primer 1: ZAPOSLENI  

Fizična oseba s stalnim prebivališčem v Ljubljani je 

delavec v delovnem razmerju in zaposlen za polni 

delovni čas pri podjetju A d.o.o., vendar opravlja še 

določene storitve po podjemni pogodbi za družbo B 

d.o.o. in prejema 200 EUR bruto po podjemni pogodbi 

na mesec. 

Koliko je neto prejemek in katere prispevke in davke je 

potrebno obračunati ? 

 
V breme fizične osebe: 

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 12,72 € 

Akon.dohodnine (2 5% na 90 % osnovo, minus prisp.): 

200 – 12,72 = 187,28 x 90 % x 25 % = 42,14 € 

Neto prejemek: 145,14 € 

 
V breme izplačevalca: 

PIZ 8,85 %: 17,70 € 

Posebni davek na določene prejemke (25%): 50,00 € 

 
Celotni stroški: 267,70 € 

oziroma prejemnik dohodka pridobi 55% izplačila v 

primerjavi s celotnimi stroški. 

 
 

 

Primer 2: ZAPOSLENI STARŠ 

Fizična oseba s stalnim prebivališčem v Kopru je 

zaposlena za krajši delovni čas (20 ur na teden) pri 

podjetju A d.o.o. in za razliko do polnega delovnega 

časa koristi prednosti starševskega varstva, saj ima 

otroka starega 1 leto. Dodatno ta oseba zasluži še 300 

EUR mesečno po avtorski pogodbi za storitve 

prevajanja. 

Koliko je neto prejemek in katere prispevke in davke je 

potrebno obračunati ? 

 
V breme fizične osebe: Oseba je zavarovana za polni 

zavarovalni čas, zato  

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 19,08 € 

Akon.dohodnine (25% na 90 % bruto, zmanj.za 

prispevke): 300 – 19,08 = 280,92 x 90 % x 25 % = 63,21 

€ 

Neto prejemek: 217,71 € 

 
V breme izplačevalca: 

PIZ 8,85 %: 26,55 € 

 

Celotni stroški: 326,55 € 

oziroma prejemnik dohodka pridobi 67% izplačila v 

primerjavi s celotnimi stroški. 

Radi vam svetujemo po tel: (040) 509 499 
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PRAVNI POUK: Pismo o novostih (»Newsletter«) vsebuje le pregled izbranih novosti s področij davčnega in civilnega prava kot tudi s področja računovodenja, ki pa ne nadomeščajo in ne predstavljajo davčnega, pravnega ali poslovnega 
svetovanja za posamezen primer. Za pravilnost in popolnost informacij v tem pismu o novostih izdajatelj ne prevzema nobenega jamstva in odgovornosti. 
Če ne želite prejemati pisma o novostih, se prosim odjavite s povratno e-pošto na naslov office@taxslovenia.com. 

Primer 3: BREZPOSELNA OSEBA BREZ NADOMESTILA 

Fizična oseba s prebivališčem v Murski Soboti je 

brezposelna oseba, ki ne prejema denarnega 

nadomestila za brezposelnost, vendar občasno opravi 

prevajanje iz Madžarščine v Slovenščino po avtorski 

pogodbi ter dobi honorar 200 EUR bruto. 

 

V breme fizične osebe: Oseba ni zavarovana za polni 

delovni čas, zato mora plačati tudi PIZ ( 18.čl. ZPIZ-2) 

PIZ (15,5  %): 31 € 

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 12,72 € 

Akon.dohodnine (25% na 90 % bruto, zmanj.za 

prispevke):  

200 – 12,72 - 31 = 156,28 x 90 % x 25 % = 35,16 € 

Neto prejemek: 121,12 € 

 

V breme izplačevalca: 

PIZ 8,85 %: 17,70 € 

 

Celotni stroški: 217,70 € 

oziroma prejemnik dohodka pridobi 56 % izplačila v 

primerjavi s celotnimi stroški. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Primer 4: UPOKOJENEC 

Fizična oseba je upokojenec s stalnim prebivališčem v 

Metliki. Dodatno ta oseba zasluži še 1000 EUR 

mesečno po podjemni pogodbi. 

Koliko je neto prejemek in katere prispevke in davke je 

potrebno obračunati ? 

 

V breme fizične osebe:   

Zdravstveno zavarovanje (6,36 %): 63,60 € 

Akon.dohodnine (25% na 90 % bruto, zmanj.za 

prispevke):  

1.000 – 63,60 = 936,40 x 90 % x 25 % = 210,69 € 

Neto prejemek: 725,71€ 

 

V breme izplačevalca: 

PIZ 8,85 %: 88,50 € 

Posebni davek na določene prejemke (25 %): 250 € 

 

Celotni stroški: 1.338,50 € 

oziroma prejemnik dohodka pridobi 54 % izplačila v 

primerjavi s celotnimi stroški. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktna oseba: 

 

Mateja Babič, LL.M. 

davčna svetovalka 

Tel.: (040) 509 499 

Fax: (04) 235 09 91 

E-Mail: mateja@taxslovenia.com 


