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1.0 OPREDELITEV DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 
Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med 

dohodke iz zaposlitve. Ti dohodki so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno 

v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo in so občasnega 

ali začasnega značaja.  
 

ZDoh-2 v 38. členu določa, da dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje zlasti:  

 dohodek za opravljeno delo ali storitev,  

 dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali 

folklornega dela,  

 dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z 

dejavnostjo (primeroma posamezni posel),  

 dohodek verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, ki nima vseh 

elementov delovnega razmerja.  

 
Če dohodki iz dela in storitev niso del opravljanja dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo in izhajajo 

iz enkratnih ali zgolj občasnih poslov, se obravnavajo kot dohodki iz zaposlitve na podlagi 

drugega pogodbenega razmerja v skladu z 38. členom ZDoh-2. Po določbi 35. člena ZDoh-2 se 

šteje za zaposlitev v odvisnem pogodbenem razmerju delovno razmerje in vsako drugo 

pogodbeno razmerje, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina 

opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljanje dela ali storitev, zagotavljanja sredstev in 

pogojev za opravljanje dela ali storitev in drugih pravic ter odgovornosti fizične osebe in 

delodajalca, kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo.  

 

Oseba, ki storitve oz. delo opravlja trajno, samostojno in neodvisno, pa je dolžna registrirati 

opravljanje dejavnost. 

 
1.1 Dohodki za opravljeno delo ali storitev 
Dohodek za opravljeno delo ali storitev vključuje vsak posamezni dohodek za opravljeno delo ali 

storitev. Med dohodke za opravljeno delo ali storitev štejemo zlasti naslednje dohodke: 

─ dohodek za opravljeno delo na podlagi podjemne pogodbe oziroma druge iz te izvedene 

pogodbe, kot je mandatna pogodba, pogodba o naročilu in podobno, 

─ dohodek za opravljeno delo na drugi podlagi (primeroma delo na podlagi imenovanja ali 

izvolitve, kot je npr. pogodba o prokuri, če je prokurist pooblaščen le za zastopanje 

družbe, pa tudi dohodki sodnih cenilcev, tolmačev in stečajnih upraviteljev, razen če 

oseba to storitev opravi v okviru samostojnega opravljanja dejavnosti), 

─ dohodek za opravljeno delo ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z 

dejavnostjo,  

─ dohodek za opravljeno delo iz naslova osebnega dopolnilnega dela (podrobno pojasnilo 

objavljeno na spletnih straneh FURS), 

─ dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali 

folklornega dela, 

─ dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse, 

─ dohodek dijakov in študentov za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi 

napotnice pooblaščenega študentskega servisa ali organizacije, ki opravlja posredovanje 

dela (podrobno pojasnilo objavljeno na spletnih straneh FURS), 

─ dohodek prejet s prodajo odpadnega materiala, ki ni dosežen v okviru opravljanja 

dejavnosti, 

─ dohodek upokojencev za opravljeno začasno ali občasno delo. 

 

1.2 Avtorski honorar iz drugega pogodbenega razmerja 
Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje dohodek, prejet za stvaritev avtorskega 

dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_4_izdaja_Osebno_dopolnilno_delo_in_vrednotnice.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_4_izdaja_Osebno_dopolnilno_delo_in_vrednotnice.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_Studentsko_delo.pdf
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razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti. Katero delo, ki ga opravi posameznik, se šteje med 

avtorska dela, ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah - ZASP. 
 

Dohodek, dosežen v zvezi z avtorskim delom, se po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 lahko 

obravnava kot: 

1. dohodek iz delovnega razmerja: zavezanec od delodajalca prejema iz delovnega oziroma 

v povezavi z delovnim razmerjem tudi dohodke, ki izhajajo iz avtorskega dela; dohodek 

se v celoti šteje in obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja, izjemo pa predstavljajo 

dohodki po 4. točki drugega odstavka 37. člena ZDoh-2;  

2. dohodek iz dejavnosti: zavezanec samostojno opravlja dejavnost in v okviru opravljanja 

dejavnosti oziroma v povezavi z opravljanjem dejavnosti dosega dohodke v zvezi z 

avtorskim delom; dohodek se v celoti šteje za dohodek iz dejavnosti, se tako obdavčuje 

in se upošteva za določitev zavarovalne osnove v skladu s 145. členom Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2;  

3. dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (dohodek za opravljeno delo ali storitev) ali 

dohodek iz izkoriščanja materialnih premoženjskih pravic: kadar gre za dohodek, ki se 

ne šteje za dohodek po 1. ali 2. točki. 

 

Po ZDoh-2 se posamezen dohodek, dosežen v zvezi z avtorskim delom (opredeljen v 3. točki 

prejšnjega odstavka), lahko šteje za:  

─ dohodek iz zaposlitve,  

─ dohodek iz prenosa premoženjske pravice ali 

─ dohodek iz odsvojitve stvari, na kateri je avtorsko delo vsebovano.  

  

Za opredelitev, na katerega od navedenih načinov se obdavči dohodek v zvezi z avtorskim delom, 

je treba izhajati iz vsebinskih opredelitev navedenih dohodkov oziroma na tej podlagi relevantnih 

ključnih elementov za vsebinsko opredelitev posameznega dohodka, doseženega na podlagi 

avtorskega dela. Če je dohodek dosežen v zvezi z avtorskim delom, ki je bilo naročeno in se 

razmerje med avtorjem in naročnikom avtorskega dela lahko opredeli kot odvisno (razmerje, ki 

glede nadzora in navodil v zvezi z delom, načina opravljanja dela, plačila za opravljeno delo, 

zagotavljanja sredstev in pogojev za opravljanje dela in pravic ter odgovornosti kaže na odvisno 

pogodbeno razmerje), se dohodek, dosežen v zvezi s takim avtorskim delom, šteje za dohodek 

iz zaposlitve.  

 

Če je dohodek dosežen na podlagi naročenega avtorskega dela in se razmerje med avtorjem in 

naročnikom avtorskega dela ne more opredeliti kot odvisno razmerje, se pojavljata dve različni 

situaciji: 

─ Če gre za prenos materialne avtorske pravice ali materialne pravice izvajalca in taka 

pravica ni bila prenesena na drugo osebo predvsem za njeno lastno uporabo, ali če ima 

prenesena pravica veliko vrednost za komercialno uporabo, se obravnavani dohodek 

šteje za dohodek iz prenosa premoženjske pravice.  

─ Če je bila pravica prenesena na drugo osebo predvsem za njeno lastno uporabo ali 

prenesena pravica nima velike vrednosti za komercialno uporabo, ne gre za prenos 

materialne avtorske pravice ali materialne pravice izvajalca oziroma niso izpolnjeni pogoji 

iz prejšnje alineje se obravnavani dohodek šteje za dohodek iz zaposlitve. Če dohodek v 

zvezi z avtorskim delom doseže oseba, ki ni avtor dela (npr. dedič), je pa imetnik 

materialnih avtorskih pravic ali materialnih pravic izvajalca, pa se dohodek ne more šteti 

za dohodek iz zaposlitve.  

 

Če posamezni dohodek za avtorsko delo izvira delno iz zaposlitve in delno iz prenosa 

premoženjske pravice, se šteje, da je v celoti dohodek iz zaposlitve (deseti odstavek 16. člena 
ZDoh-2). Glej tudi dokument vprašanja in odgovori na spletnih straneh FURS (odgovor 16) in 

dokument (odgovor 1). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO403
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Dohodek_iz_delovnega_razmerja.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Dohodki_iz_drugega_pogodbenega_razmerja.pdf
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1.3 Začasno ali občasno delo upokojencev  
To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot 

posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi 

nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 

Upravičenec do začasnega ali občasnega dela je oseba, ki ima v RS status upokojenca. Pogoje 

in omejitve v zvezi z opravljanjem začasnega ali občasnega dela upokojencev določa 27. člen 

Zakona o urejanju trga dela - ZUTD.  

 

V skladu s 27.e členom ZUTD delodajalci od prejemkov, izplačanih zaradi opravljenega 

začasnega ali občasnega dela, obračunajo in plačajo dajatev po stopnji 25 %. V skladu s 7. 

členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-B (Uradni list 

RS, št. 63/13) se od 27. 7. 2013 dalje posebni davek na določene prejemke ne plačuje na izplačila 

prejemkov iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev. 

 

1.4 Dohodek verskih delavcev  
Če ima razmerje med versko skupnostjo in verskim delavcem vse elemente delovnega razmerja 

po določbah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1, se dohodek verskega delavca obdavči kot 

dohodek iz delovnega razmerja v skladu s 37. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2.  

 

Če verska skupnost verskemu delavcu zagotavlja mesečno plačilo za delo, mora ta dohodek kot 

izplačevalec in plačnik davka ob izplačilu obravnavati na enak način, kot če bi bil izplačan drugim 

prejemnikom – fizičnim osebam (in ne v okviru dohodka po četrtem odstavku 38. člena ZDoh-2).  

 

Če pa razmerje med verskim delavcem in versko skupnostjo nima vseh elementov delovnega 

razmerja, predvsem če manjka pogoj plačila za opravljeno delo, potem je dohodek tega verskega 

delavca obdavčen po četrtem odstavku 38. člena ZDoh-2 kot dohodek iz drugega pogodbenega 

razmerja. Znesek dohodka po tej določbi je določen v pavšalni višini, in sicer z Uredbo o določitvi 

dohodkov verskih delavcev iz nasIova razmerja z versko skupnostjo, kjer je višina dohodka 

določena po posameznih skupinah verskih delavcev. Navedena uredba določa, da je verski 

delavec posameznik, ki vodi religiozne dejavnosti in obrede in za to ne prejema plačila za 

opravljeno delo.  

 

Akontacija dohodnine od dohodka verskega delavca po četrtem odstavku 38. člena ZDoh-2, se 

ugotavlja mesečno in se plačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Akontacija dohodnine se 

ugotavlja na dva načina:  

1. Verska skupnost se odloči, da bo predlagala obrazec za obračun davčnih odtegljajev - 

REK-2 obrazec. V tem primeru verska skupnost za verske delavce izpolni REK-2 

obrazec, ga predloži pristojnemu finančnemu uradu do 15. v mesecu za pretekli mesec 

in plača akontacijo dohodnine. Verskim delavcem v takem primeru ni treba predlagati 

nobenih drugih izračunov oziroma obrazcev.  

2. Verski delavec se odloči, da bo sam obračunal akontacijo dohodnine. V tem primeru 

verski delavec do 15. v mesecu za pretekli mesec predloži obrazec za ugotavljanje 

akontacije dohodnine verskih delavcev finančnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register 

in tudi sam plača akontacijo dohodnine. Obrazec je na razpolago na finančnih uradih 

oziroma na spletni strani FURS.  
 

Samo dohodki, ki izvirajo iz razmerja med versko skupnostjo in verskim delavcem, so obdavčeni 

na prej navedeni način (po četrtem odstavku 38. člena ZDoh-2), pri čemer se izhaja iz 

predpostavke, da so dohodki verskih delavcev doseženi v odvisnem razmerju z versko 

skupnostjo, ni pa izpolnjen pogoj določenega plačila za opravljeno delo, na način kot to velja za 

delovno razmerje ali za drugo civilno razmerje. Za to za njih velja dohodek, določen v pavšalnem 

znesku.  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4360
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4360
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
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Če pa ima verski delavec dohodke še iz drugih naslovov (npr. dohodke iz delovnega razmerja, 

ker je zaposlen kot učitelj, dohodke iz avtorskih pravic, dohodke iz oddajanja osebnega 

premoženja v najem ali dohodke iz naložb drugega premoženja), so ti dohodki obdavčeni na 

način, kot je sicer z ZDoh-2 določeno za obdavčitev teh dohodkov.  

 
1.5 Osebno dopolnilno delo 
Osebno dopolnilno delo določa 12. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – 

ZPDZC-1. Podrobno pojasnilo o davčni obravnavi dohodkov iz naslova opravljanja osebnega 

dopolnilnega dela je objavljeno na spletnih straneh FURS. 

 

1.6 Odkup zbranega odpadnega materiala 
Dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, se v primeru, ko ne gre za trajno 

opravljanje aktivnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno obravnavajo kot dohodek iz drugega 

pogodbenega razmerja.  

 

Dohodki, doseženi s prodajo zbranega odpadnega materiala fizičnih oseb, se davčno 

obravnavajo kot dohodek iz dejavnosti, če gre za material, ki se prodaja, pridobljen z aktivnostjo 

zbiranja in gre za trajno opravljanje te aktivnosti.  
 

1.7 Izplačila članom volilnih odborov 
Izplačila članom volilnih odborov po Zakonu o lokalnih volitvah - ZLV, ki se davčno obravnavajo 

kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, so: 

─ dohodek predsednika in tajnika občinske volilne komisije (višina nadomestila po ZLV: 

znesek 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini), 

─ dohodek namestnika predsednika in namestnika tajnika občinske volilne komisije (višina 

nadomestila po ZLV : 80 % nadomestila predsednika občinske volilne komisije), 

─ dohodek članov volilne komisije in njihovi namestnikov (višina nadomestila po ZLV: 20 % 

nadomestila predsednika občinske volilne komisije), 

─ dohodek predsednika, namestnika predsednika, članov, tajnik in namestnika tajnika 

posebne občinske volilne komisije iz 3. in 4. odst. 33. člena ZLV (višina nadomestila po 

ZLV: 50 % nadomestila, določenega za imenovane v volilne komisije v gornjih vrsticah). 

 

2.0 DAVČNA OSNOVA DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA 
RAZMERJA  
Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z 

morebitnimi povračili stroškov in bonitetami. Povračila stroškov se v davčno osnovo dohodka 

vštevajo v celotnem znesku, in sicer ne glede na to, ali je delodajalec povračila stroškov izplačal 

prejemniku dohodka, ali pa je nudenje posameznih storitev (npr. nočitev, prevoz) plačal 

neposredno ponudniku storitev.  

 

V davčno osnovo se vštevajo tudi vse ugodnosti, ki jih delodajalec nudi zavezancu. Za 

vrednotenje bonitet se uporabljajo določbe 43. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2. 

 

Davčna osnova je, skladno s četrtim odstavkom 41. člena ZDoh-2, dohodek zmanjšan za 

obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati 

delojemalec (18. člen ZPIZ-2 in 55.a člen ZZVZZ) in za normirane stroške v višini 10 % od 

doseženega dohodka. Poleg normiranih stroškov lahko prejemnik dohodka uveljavlja tudi 

dejanske stroške prevoza in nočitve (podrobneje v točki 2.1). 

 

Davčna osnova od dohodka verskega delavca je znesek dohodka, določen v Uredbi o določitvi 

dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo, zmanjšan za obvezne 

prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati verski 

delavec. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6765
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1975&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=694496a28f1f73da072cdc511183056d
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO308
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
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2.1 Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza in nočitve 
V skladu s četrtim odstavkom 41. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 289. členom Zakona o 

davčnem postopku – ZDavP-2 lahko zavezanec, ki prejema dohodke iz drugega pogodbenega 

razmerja, poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z 

opravljanjem dela ali storitve. Ti stroški se zavezancu priznajo na podlagi predložitve dokazil o 

njihovem nastanku, pod pogoji in do višin, določenih z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z 

delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo - Uredba. (glej pojasnilo na spletnih 

straneh FURS) 

 

Dejanske stroške prevoza in nočitve nerezident lahko uveljavlja v 15 dneh od izplačila dohodka 

s pisnim zahtevkom pri pristojnem davčnemu organu. 

 

Dejanske stroške prevoza in nočitve zavezanec, ki je rezident, uveljavlja v ugovoru zoper 

informativni izračun dohodnine ali pri sestavi informativnega izračuna dohodnine tako, da 

davčnemu organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto pošlje pisni zahtevek 

s podatki, ki jih davčni organ potrebuje za pravilno upoštevanje dejanskih stroškov.  

 

Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka, lahko davčni 

zavezanec uveljavlja dejanske stroške prevoza in nočitve v napovedi za odmero akontacije 

dohodnine od dohodka iz zaposlitve. 

 

Podrobno pojasnilo objavljeno na spletnih straneh FURS. 

 

3.0 IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE 
Akontacija dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se izračuna in plača od 

davčne osnove po stopnji 25 % (deseti odstavek 127. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2).  

 

Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki je plačnik davka, izračun 

akontacije dohodnine opravi plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja (REK-2 obrazcu). 

 

Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo 

dohodnine ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. Napoved za odmero 

akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve mora davčni zavezanec vložiti do desetega dne v 

mesecu za pretekli mesec pri pristojnem finančnem uradu. Zavezanec napoved lahko vloži tudi 

prek sistema eDavki. Obrazci so objavljeni na spletnih straneh FURS.  

 

3.1 Oprostitve in posebnosti pri plačilu akontacije dohodnine 
V skladu z 282. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 se od dohodkov rezidenta, od 

katerih se akontacija dohodnine plačuje z davčnim odtegljajem, le-tega ne odtegne in ne plača, 

če izračunan znesek akontacije dohodnine ne presega 20 eurov. Ne glede na oprostitev plačila 

akontacije dohodnine, se ti dohodki vštevajo v letno davčno osnovo. 

 

Od dohodka dijaka ali študenta za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice 

pooblaščenega študentskega servisa ali agencije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela, se 

akontacija dohodnine ne izračuna in ne plača, če posamezen dohodek ne presega 400 eurov 

(dvanajsti odstavek 127. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2). Navedeno velja, če je prejemnik 

dohodka rezident, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta do dopolnjenega 26. leta 

starosti oziroma, če je starejši od 26 let in se je vpisal na študij do 26. leta starosti, in sicer za 

dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri 

leta od dneva vpisa. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4359
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_3_izdaja_Uveljavljanje_stroskov_v_zvezi_z_dohodki_iz_zaposlitve.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_zaposlitve/Opis/Podrobnejsi_opis_3_izdaja_Uveljavljanje_stroskov_v_zvezi_z_dohodki_iz_zaposlitve.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_zaposlitve/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
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Od dohodka verskega delavca se akontacija dohodnine ne plača, če se izračunava od dohodka, 

ki je enak znesku, ki zagotavlja socialno varnost v Sloveniji (enajsti odstavek 127. člena ZDoh-

2).  

 

4.0 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE OD 
DOHODKOV IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 
 
4.1 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (18. člen ZPIZ-2) 
V skladu z 18. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, se od 1. 1. 

2014 dalje obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo 

delo, če niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane s polnim delovnim oz. zavarovalnim 

časom po določbah 14. do 17. člena in 19. člena ZPIZ-2 ali niso prostovoljno vključene v obvezno 

zavarovanje po 25. členu ZPIZ-2, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in 

občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.  

V skladu s 6. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih 

financ – ZUJF-C, se od 1. 2. 2015 dalje obvezno zavarujejo tudi osebe, ki opravljajo začasno in 

občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. 

 

Glede na navedeno se po 18. členu ZPIZ-2 obvezno zavarujejo osebe, ki: 

─ niso uživalci pokojnine (ne velja za uživalce družinske pokojnine), 

─ ne opravljajo začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preko študentskih 

servisov (velja do 31. 1. 2015), 

─ niso obvezno zavarovane in 

─ so obvezno zavarovane s krajšim delovnim/zavarovalnim časom. 

 

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena ZPIZ-2 je, v skladu s 146. členom 

ZPIZ-2, vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega 

pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek. 

 

Za zavarovance iz drugega pravnega razmerja po 18. členu ZPIZ-2 se plačuje:  

─ prispevek zavarovanca po stopnji 15,50 % in 

─ prispevek delodajalca po stopnji 8,85 %. 

 

Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je zavarovanec – prejemnik dohodka sam, 

zavezanec za plačilo prispevka delodajalca pa je izplačevalec dohodka, če je plačnik davka v 

skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2. Plačnik davka prispevke zavarovanca in 

delodajalca obračuna v obračunu davčnega odtegljaja (REK-2 obrazcu), katerega mora predložiti 

davčnemu organu najkasneje na dan izplačila dohodka. 

 

Če dohodek iz drugega pogodbenega razmerja izplača oseba, ki ni plačnik davka, je v skladu s 

prvim odstavkom 114. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1 zavezanec za plačilo prispevka 

zavarovanca in delodajalca sam zavarovanec – prejemnik dohodka. Višino prispevkov, v skladu 

z drugim odstavkom 114. člena ZMEPIZ-1, ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna 

akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2. Zavezanec za prispevke mora 

plačati prispevke v roku in na način, ki je določen za akontacijo dohodnine od dohodkov, od 

katerih se plačuje prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  

 

Če se v primerih iz prejšnjega odstavka, v skladu z 284.b členom ZDavP-2, akontacija 

dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje za zavarovance po 18. členu ZPIZ-2, ne odmeri (akontacija dohodnine znaša manj 

kot 20 eur), prispevek ugotovi davčni organ z odločbo enkrat letno za koledarsko leto.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7048
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6784
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6784
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
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Davčni organ odločbo izda najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Zavezanec 

za prispevke mora prispevke plačati v 30 dneh od vročitve odločbe (tretji odstavek 114. člena 

ZMEPIZ-1). 

 

4.2 Prispevek za posebne primere zavarovanja (20. člen ZPIZ-2) 
Osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo, so v skladu z 

drugo alinejo prvega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – 

ZPIZ-2, pri opravljanju tega dela obvezno zavarovane za invalidnost, in smrt, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni: 

─ če na podlagi tega dela niso vključene v zavarovanje po 18. ali 16. členu ZPIZ-2 in  

─ kadar se plačilo za opravljeno delo ali storitev šteje za dohodek, ki ni oproščen plačila 

dohodnine in ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.  

 

Iz tega naslova se plačuje prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Stopnja 

prispevka je določena s četrtim odstavkom 143. člena ZPIZ-2 in 8. členom Zakona o prispevkih 

za socialno varnost - ZPSV in je enaka stopnji prispevka delodajalca. 

 

Osnova za plačilo prispevka za posebne primere zavarovanja je vsako posamezno plačilo za 

opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, 

ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, razen če gre za plačilo, prejeto na podlagi drugega 

pravnega razmerja, na podlagi katerega je oseba zavarovana po tretjem do petem odstavku 20. 

člena ZPIZ-2 (148. člen ZPIZ-2).  

 

Zavezanci za plačilo tega prispevka so pravne in fizične osebe, pri katerih zavarovanci iz druge 

alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 dosegajo dohodke (prvi odstavek 154. člena ZPIZ-2). 

 

Navedeni prispevek zavezanci plačajo zlasti od naslednjih dohodkov:  

─ dohodek na podlagi pogodbe o delu ali delovršne pogodbe,  

─ dohodek za opravljanje funkcije, na podlagi imenovanja ali izvolitve (kot je primeroma 

dohodek prokuristov pooblaščenih za zastopanje družbe),  

─ dohodek za opravljanje poslovodne funkcije (ne glede na to, da se dohodek po Zakonu 

o dohodnini – ZDoh-2 šteje za dohodek iz delovnega razmerja), če poslovodja pri 

doseganju dohodkov iz naslova poslovodenja ni vključen v zavarovanje po 16. členu 

ZPIZ-2, 

─ nagrade stečajnemu upravitelju, likvidacijskemu upravitelju in upravitelju prisilne 

poravnave,  

─ plačilo za delo sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in tolmačev, 

─ dohodka za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega 

dela, in sicer od vseh dohodkov ne glede na to, ali so pridobljeni v okviru drugega 

pravnega ali v okviru delovnega razmerja,  

─ od 1. 2. 2015 dalje tudi od dohodka za opravljeno začasno in občasno delo dijakov in 

študentov preko študentskih servisov (primeroma družbeniki in osebe, ki imajo 

registrirano opravljanje dejavnosti), 

─ dohodek dosežen s prodajo zbranega odpadnega materiala, 

─ dohodek na podlagi začasnega in občasnega dela upokojencev. 

 

 

4.3 Zavarovanje za posebne primere tujcev, ki v okviru drugega pravnega 
razmerja opravljajo delo ali storitev za plačilo 
Obveznost zavarovanja tujcev za posebne primere zavarovanja se, po Zakonu o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, presoja glede na splošna pravila o koordinaciji sistemov 

socialne varnosti.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6784
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO984
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
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Tujci, ki so državljani držav članic EU in drugih držav, ki jih zavezuje Uredba (ES) št. 883/04, niso 

zavarovanci za posebne primere po ZPIZ-2, kadar v skladu z določbami navedene uredbe v 

Sloveniji niso dolžni plačevati prispevkov za socialno varnost. Od izplačanih prejemkov tem 

tujcem zavezanci ne obračunajo in ne plačajo prispevka za posebne primere zavarovanja, pod 

pogojem da tujec predloži obrazec A1 Potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za 

imetnika. Vključenost v socialna zavarovanja druge države članice tujci lahko dokazuje tudi z 

drugimi ustreznimi dokazili oziroma potrdili, ki jih izda pristojen organ oziroma nosilec zavarovanja 

druge države članice EU in EGP. Seznam je objavljen na spletnem naslovu 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en  

 

Za tujce - državljane tretjih držav, za katere ne veljajo pravila koordinacije sistemov socialne 

varnosti po Uredbi (ES) 883/04, pa je zavarovanje za posebne primere po ZPIZ-2 obvezno. Od 

izplačanih prejemkov tem tujcem morajo zavezanci obračunati in plačati prispevek za posebne 

primere zavarovanja. 

 

Dvostranski sporazumi o socialni varnosti praviloma določajo, da se oseba obvezno zavaruje v 

državi, v kateri opravlja delo. Takšne so situacije, ko ima zavarovanec npr. v Bosni sklenjeno 

delovno razmerje (sedež delodajalca v Bosni), v RS pa hkrati bodisi sklenjeno delovno razmerje 

(sedež delodajalca v RS), lahko pa tudi registrirano samostojno dejavnost. V teh primerih po istem 

pravilu velja, da je obvezno zavarovanje po kraju, kjer zavarovanec opravlja delo oz. dejavnost, 

kar pa pomeni, da je obvezno zavarovanje v obeh državah sočasno.  

 

Ob upoštevanju kroga oseb, ki ga določa druga alineja prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2, 

definicije drugega pravnega razmerja, določenega v drugem odstavku 18. člena ZPIZ-2, in pravil, 

ki veljajo za zavarovanje v RS, so med zavarovance za primer poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni zajete tudi osebe, ki opravijo delo ali storitev v drugi državi pogodbenici oziroma v tretji 

državi za naročnika ("delodajalca" v širšem smislu) s sedežem v RS, in se na tej podlagi v RS 

obračuna in (v tujino) izplača plačilo za takšno delo. 

 
4.3 Prispevek za posebne primere zavarovanja dijakov in študentov 
Za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu, so v skladu s tretjim odstavkom 20. člena 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 obvezno zavarovani tudi: 

─ dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela ali delovne 

prakse in na strokovnih ekskurzijah (prva alineja tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2),  

─ osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso 

prejemajo nagrado (tretja alineja tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2),  

─ dijaki in študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju začasnega in 

občasnega dela v skladu s predpisi, ki urejajo to delo (deveta alineja tretjega odstavka 

20. člena ZPIZ-2). V skladu s 6. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za 

uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C ta določba velja do 31. 1. 2015. 

 

V skladu s prvim odstavkom 143. člena ZPIZ-2, se prispevek za posebne primere zavarovanja 

za navedene osebe plača v pavšalnem znesku, ki ga določi zavod. Na podlagi 4. člena Sklepa o 

določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 znaša 

prispevek 9,54 eur letno. Znesek se spreminja 1x letno. Zneski pavšalnih prispevkov veljavni v 

posameznem obodbju so objavljeni na spletnih straneh FURS. 

 

Zavezanci za plačilo navedenega prispevka so, v skladu s prvim odstavkom 154. člena ZPIZ-2, 

pravne in fizične osebe, pri katerih so dijaki in študenti na usposabljanju ali delu oziroma do 31. 

1. 2015 tudi pooblaščene organizacije, ki posredujejo začasno in občasno delo dijakov in 

študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo.  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20130108:SL:HTML
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20130108:SL:HTML
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9595
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
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5.0 PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OD DOHODKOV IZ 
DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA 
 
5.1 Prispevek za poškodbe pri delu 
V skladu s 5. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – 

ZZVZZ so obvezno zdravstveno zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

─ oseba v okviru drugega pravnega razmerja opravlja delo oziroma storitev za plačilo, 

─ plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, se na podlagi zakona, ki ureja 

dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na 

podlagi zakona, ki ureja dohodnino, 

─ na podlagi tega dela oseba ni že zavarovana za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 

po 16. členu, 18. členu ali na podlagi drugih točk 17. člena ZZVZZ (ker je bila z novelo 

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C 

uvedena sprememba za zavarovance po 6. točki 17. člena ZZVZZ, se od uveljavitve 

ZUJF-C dalje, torej od 1. 2. 2015, prispevek plačuje tudi od dohodkov dijakov in študentov 

za opravljeno začasno in občasno delo preko pooblaščene organizacije, ki posreduje to 

delo v skladu s predpisi, ki urejajo to delo). 

  

Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se, za zavarovance po 5. točki 17. člena 

ZZVZZ, plačuje po stopnji 0,53 % od vsakega posameznega dohodka oz. plačila za opravljeno 

delo ali storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja 

dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi 

zakona, ki ureja dohodnino. 

 

Prispevek za poškodbe pri delu, po stopnji 0,53 %, se plačuje tudi od dohodkov poslovodij in 

dohodkov za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, ki se po ZDoh-2 štejeta za 

dohodke iz delovnega razmerja. V primeru dohodkov poslovodje, se ta prispevek plačuje, če 

poslovodja pri doseganju teh dohodkov ni vključen v zavarovanje po 16. členu ZPIZ-2. 

 

Zavezanec za plačilo prispevka za poškodbe pri delu po stopnji 0,53 % je v skladu z 2. točko 49. 

člena ZZVZZ delodajalec, pri katerem je zavarovanec iz 5. točke 17. člena na delu. 

 

Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so, v skladu s 3. točko 17. člena ZZVZZ, zavarovane 

tudi osebe, ki so na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado. Pravne 

in fizične osebe, pri katerih te osebe delajo, plačujejo pavšalni prispevek za zdravstveno 

zavarovanje v znesku 4,63 eur mesečno. Znesek se spreminja enkrat letno in je objavljen tudi na 

spletnih straneh FURS. 

 

Upokojenci, ki opravljajo začasno ali občasno delo, so pri tem delu, skladno s 34. členom Zakona 

o urejanju trga dela - ZUTD-A, zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen po 12. točki 

17. člena ZZVZZ. Pravne in fizične osebe, pri katerih ti upokojenci delajo, plačujejo pavšalni 

prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki v letu 2015 znaša 4,63 evrov mesečno. Znesek se 

spreminja 1x letno. Zneski pavšalnih prispevkov veljavni v posameznem obodbju so objavljeni na 

spletnih straneh FURS 

 

V skladu s pojasnilom Ministrstva za zdravje, št. 900-284/2014/8, z dne 6. 8. 2014 fizične osebe 

pri prodaji zbranega odpadnega materiala niso zavarovane za poškodbe pri delu in se po 

določbah ZZVZZ tak dohodek ne šteje za dohodek iz drugega pravnega razmerja. Glede na 

navedeno, se od dohodka za odkup zbranega odpadnega materiala ne plačuje prispevek za 

poškodbe pri delu in poklicno bolezen (po stopnji 0,53 %) in tudi ne prispevek zavarovanca po 

55.a členu ZZVZZ (po stopnji 6,36 %).  

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7048
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
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5.2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
V skladu z določbo 55.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – 

ZZVZZ se od dohodkov, ki jih osebe, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje na 

podlagi 15. ali 20. člena ZZVZZ, dosegajo v okviru drugega pravnega razmerja, obračuna in plača 

prispevek delojemalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Navedeni prispevek se 

obračunava od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, na podlagi katerega osebe niso 

zavarovane po 15. členu ZZVZZ, z izjemo dela opravljenega na podlagi 6. točke 17. člena ZZVZZ 

(dijaki in študentje pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij). Ta izjema velja do 31. 1. 

2015, od 1. 2. 2015 pa je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje 

javnih financ – ZUJF-C spremenjena 6. točka 17. člena ZZVZZ in se tudi od dohodkov the oseb 

plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.. 

 

Osnova za izračun in plačilo prispevka je prejet dohodek.  

 

Če dohodek izplača oseba, ki se po 58. členu Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 šteje za 

plačnika davka, prispevek za zdravstveno zavarovanje zavarovanca in prispevek za poškodbe 

pri delu (v breme delodajalca) obračuna plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja (REK-2 

obrazcu), katerega mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka. 

  

Če dohodek iz drugega pravnega razmerja izplača oseba, ki se ne šteje za plačnika davka, 

navedeni prispevek v skladu z 19. členom novele ZZVZZ ugotovi davčni organ z odločbo, s katero 

izračuna akontacijo dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek. Zavezanec – 

prejemnik dohodka mora prispevek plačati v roku in na način, ki je določen za akontacijo 

dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek.  

 

Če se v primerih iz prejšnjega odstavka, v skladu z 284.b členom ZDavP-2, akontacija 

dohodnine od dohodkov, od katerih se plačuje prispevek za zdravstveno zavarovanje, ne odmeri 

(akontacija dohodnine znaša manj kot 20 eur) prispevek ugotovi davčni organ z odločbo enkrat 

letno za koledarsko leto. Davčni organ odločbo izda najkasneje do 31. januarja tekočega leta za 

preteklo leto. Zavezanec za prispevke mora prispevke plačati v 30 dneh od vročitve odločbe (19. 

člen novele ZZVZZ-M). 

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % se plačuje tudi od dohodkov poslovodij 

in dohodkov za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja, ki se po ZDoh-2 štejeta za 

dohodke iz delovnega razmerja. V primeru dohodkov iz naslova poslovodenja se ta prispevek 

plačuje, če poslovodja pri doseganju teh dohodkov ni vključen v zavarovanje po 6. točki prvega 

odstavka 15. člena ZZVZZ. 

 

Za osebe (tujci), ki v RS niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje po 15. oziroma 20. 

členu ZZVZZ, se prispevek za zdravstveno zavarovanje ne plačuje. 

 

5.3 Prispevki za zdravstveno zavarovanje od dohodkov, ki jih dijaki in 
študentje dosegajo prek napotnic pooblaščenih organizacij za 
posredovanje začasnega in občasnega dela dijakov in študentov 
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C se 

za zavarovance iz 6. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju – ZZVZZ (učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela 

preko pooblaščenih organizacij) uvaja plačilo prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen 

po stopnji 0,53 %. Osnova za plačilo prispevka je dohodek za opravljeno začasno in občasno 

delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine. 

Zavezanci za plačilo prispevka so plačniki davka.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
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V skladu s 5. členom novele ZUJF-C se za plačnika davka šteje organizacija oziroma delodajalci, 

ki posredujejo začasna in občasna dela osebam iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - ZZZPB. 

 

Prav tako se z uveljavitvijo novele ZUJF-C uvaja plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 

po 55.a členu ZZVZZ, ki se plačuje po stopnji 6,36 %. Osnova za plačilo tega prispevka je 

dohodek za opravljeno začasno in občasno delo, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za 

dohodek in ni oproščen plačila dohodnine. Zavezanci za plačilo prispevka so, v skladu s tretjim 

odstavkom 4. člena novele ZUJF-C, pooblaščene organizacije za posredovanje del. 

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov (po stopnji 0,53 % in po stopnji 6,36 %) je vsak 

posamezni prejet dohodek, ne glede na oprostitev plačila dohodnine. 

 

6.0 POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE  
Od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja se, v skladu z Zakonom o posebnem davku na 

določene prejemke - ZPDDP, plačuje posebni davek na določene prejemke. Osnova za obračun 

in plačilo davka je vsako posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljeno delo ali storitev, na 

podlagi pogodbe. Za »opravljeno storitev na podlagi drugega pogodbenega razmerja« se za 

namene izvajanja ZPDDP šteje vsaka storitev opravljena na podlagi dvostranskega pravnega 

razmerja, ki ni opravljena v okviru delovnega razmerja ali v okviru neodvisnega samostojnega 

opravljanja dejavnosti. 

 

Posebni davek na določene prejemke obračuna in plača plačnik davka po stopnji 25 %. 

 

V tretjem odstavku 3. člena ZPDDP so eksplicitno določene izjeme od splošnega pravila, ki 

določa, da so s tem davkom obdavčeni vsi dohodki za opravljene storitve na podlagi 

dvostranskega pravnega razmerja, ki ni delovno razmerje oziroma ne gre za storitve v okviru 

samostojnega opravljanja dejavnosti. Davek se ne plačuje od: 

─ izplačila fizični osebi, ki opravlja funkcijo na podlagi imenovanja državnega ali 

drugega organa (izplačila poslovodjem se za namen izvajanja ZPDDP obravnavajo 

kot dohodki na podlagi imenovanja in se od njih posebni davek na določene prejemke 

ne obračuna in ne plača), 

─ izplačila fizični osebi, ki opravi storitev na podlagi napotitve upravnega organa, 

─ izplačila fizični osebi na podlagi napotitve oziroma poziva na določeno opravilo s 

strani državnega ali drugega organa, 

─ izplačila fizični osebi za uporabo avtorskega dela na podlagi avtorskih pogodb, 

─ izplačilo nagrad in povračil stroškov fizični osebi, ki prostovoljno oziroma na podlagi 

vabila ali poziva sodeluje v prostovoljnih, ljubiteljskih, humanitarnih, invalidskih, 

izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih dejavnostih ter v 

dejavnostih društev in njihovih zvez, zaradi uresničevanja ciljev oziroma namenov, 

zaradi katerih so društva ustanovljena, ne pa v okviru opravljanja gospodarskih 

dejavnosti po 10. členu Zakona o društvih, ter v sindikalnih in strankarskih 

dejavnostih, pod pogojem, da izplačila nagrad ne presegajo 625 eur letno, povračilo 

stroškov v zvezi z opravljanjem storitve pa ne presega višine, ki je določena s 

predpisom vlade. Če dohodek na letni ravni presega zakonsko predpisan znesek, se 

od celotnega dohodka obračuna in plača posebni davek na določene prejemke. 

  

V skladu s 4. členom ZPDDP se davek ne plačuje od izplačil za začasno ali občasno opravljanje 

dela učencev in študentov, prejetih preko pooblaščenih študentskih servisov in agencij za 

posredovanja dela. Prav tako se davek ne plačuje tudi od izplačil za spravilo pridelkov v okviru 

sezonskih del na področju hmeljarstva, sadjarstva in vinogradništva in od izplačil pri sezonskem 

tradicionalnem izlovu cipljev in drugih rib, ki se pojavijo hkrati z njimi, ki jih fizičnim osebam 

izplačuje pravna oseba ali zasebnik, registriran za opravljanje te dejavnosti. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1239
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO310
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO310
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO310
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V skladu s 7. členom Zakonom o urejanju trga dela - ZUTD-B se od prejemkov iz naslova 

opravljanja začasnega in občasnega dela upokojencev od 27. 7. 2013 dalje, posebni davek na 

določene prejemke ne plačuje.  

 

7.0 OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA  
Po določbi 57. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 izplačevalec dohodka, ki je plačnik 

davka, izračuna davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja, katerega vsebino in obliko 

podrobneje ureja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve 

davčnemu organu - Pravilnik.  

 

Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja plačnik davka izračun akontacije dohodnine in 

obračun morebitnih prispevkov za socialno varnost opravi v Obračunu davčnih odtegljajev za 

dohodke po Zakonu o dohodnini, ki niso dohodki iz delovnega razmerja – REK-2 obrazcu. Za 

dohodke, ki se vštevajo v davčno osnovo, plačnik davka predloži davčnemu organu REK-2 

obrazec prek sistema eDavki, najpozneje na dan izplačila dohodka. Rok za plačilo izračunanih 

obveznosti je dan izplačila dohodka. 

 

O izplačanem dohodku, obračunu in plačilu akontacije dohodnine ter prispevkov delojemalca 

mora izplačevalec (plačnik davka) obvestiti tudi prejemnika dohodka (peti odstavek 57. člena in 

drugi odstavek 284. člena ZDavP-2). 

 

Podatke predloži tudi verska skupnost ali njen del, kadar izračunava akontacijo dohodnine od 

dohodka verskih delavcev, in sicer do 15. v mesecu za pretekli mesec.  

 

Plačnik davka, za dohodek, ki je v skladu z določili Zakona o posebnem davku na določene 

prejemke - ZPDDP obdavčen s posebnim davkom na določene prejemke, davčnemu organu 

predloži tudi obračun posebnega davka na določene prejemke, ki je določen s Pravilnikom o 

obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke. Rok za plačilo posebnega davka 

na določene prejemke je v treh dneh od izplačila dohodka. 

 

Plačnik davka, za izplačan dohodek iz začasnega ali občasnega dela upokojencev, davčnemu 

organu predloži tudi obračun dajatve od začasnega ali občasnega dela, določen z Navodilom za 

obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela. Rok za plačilo te dajatve je na dan 

izplačila dohodka. 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8815
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO310
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-PRAVNE_OSEBE/OBRACUN_POSEBNEGA_DAVKA_NA_DOLOCENE_PREJEMKE.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6334
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6334
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-PRAVNE_OSEBE/OBRACUN_POSEBNEGA_DAVKA_NA_DOLOCENE_PREJEMKE.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1068
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1068
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8.0 Preglednica obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja      

Prejemnik dohodka NI zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 in je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji   

Vrsta dohodka 
Normirani 
stroški  

Akontacija dohodnine  

Prispevek PIZ 
18. čl. ZPIZ-2 - 
bremeni 
prejemnika 
dohodka 

Prispevek PIZ 
20. čl. ZPIZ-2 - 
bremeni 
plačnika 
davka*            

Prispevek ZZ - 
bremeni 
prejemnika 
dohodka 

Prispevek ZZ 
za poškodbe - 
bremeni 
plačnika davka 

Posebni davek 
na določene 
prejemke  

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja 
(podjemna pogodba, tudi posamezni posel) 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 
delojemalca (ZZ 6,36 %) in 

normirane stroške 

NE 8,85 % od 
dohodka  

6,36 % od 
dohodka  

0,53 % od 
dohodka  

po stopnji 25 % 
od dohodka, v 
breme plačnika 

davka 

- Dohodek za opravljeno delo ali storitve na 
drugi podlagi (npr. sejnine, sodni cenilci, 
izvedenci, tolmači) 
- Dohodek za opravljeno avtorsko delo iz 
drugega pogodbenega razmerja 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 
delojemalca (ZZ 6,36 %) in 

normirane stroške 

NE 8,85 % od 
dohodka  

6,36 % od 
dohodka  

0,53 % od 
dohodka  

NE 

Dohodek dijakov in študentov za opravljanje 
prostovoljne prakse 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za normirane 

stroške 

NE Pavšalni znesek 6,36 % od 
dohodka  

Pavšalni znesek   
DA 

Dohodek dijakov in študentov od začasnega in 
občasnega dela na podlagi napotnice (npr. tujci, 
družbeniki, samostojni podjetniki posamezniki) 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za normirane 

stroške 

NE 8,85 % od 
dohodka 

6,36 % od 
dohodka – 
bremeni 

plačnika davka 

0,53 % od 
dohodka 

NE 

Dohodek prejet na podlagi prodaje odpadnega 
materiala 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za normirane 

stroške 

NE 8,85 % od 
dohodka  

NE  NE  NE 

Dohodek iz začasnega in občasnega dela 
upokojencev 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 
delojemalca (ZZ 6,36 %) in 

normirane stroške 

NE 8,85 % od 
dohodka  

6,36 % od 
dohodka  

Pavšalni znesek NE, plača pa se 
dajatev od 

začasnega in 
občasnega dela 
upokojencev po 

stopnji 25 % 

* Kadar dohodek izplača izplačevalec, ki ni plačnik davka (npr. tuji izplačevalec), prispevek bremeni prejemnika dohodka. 

Zneski pavšalnih prispevkov veljavni v posameznem obodbju so objavljeni na spletnih straneh FURS 

  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_za_socialno_varnost/
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Prejemnik dohodka JE zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 in je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji   

Vrsta dohodka 
Normirani 
stroški  

Akontacija dohodnine  

Prispevek PIZ 
zavarovanca (18. 
čl. ZPIZ-2) - 
bremeni 
prejemnika 
dohodka 

Prispevek PIZ 
delodajalca 
(18. čl. ZPIZ-2) 
- bremeni 
plačnika 
davka*            

Prispevek ZZ - 
bremeni 
prejemnika 
dohodka 

Prispevek ZZ za 
poškodbe - 
bremeni 
plačnika davka 

Posebni davek 
na določene 
prejemke  

Dohodek na podlagi pogodbenega razmerja 
(podjemna pogodba, tudi posamezni posel) 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 

delojemalca (ZZ 6,36 % + PIZ 
15,50 %) in normirane stroške 

15,50 % od 
dohodka 

8,85 % od 
dohodka  

6,36 % od 
dohodka  

0,53 % od 
dohodka  

po stopnji 25 % 
od dohodka, v 
breme plačnika 

davka 

- Dohodek za opravljeno delo ali storitve na 
drugi podlagi (npr. sejnine, sodni cenilci, 
izvedenci, tolmači) 
- Dohodek za opravljeno avtorsko delo iz 
drugega pogodbenega razmerja 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 
delojemalca in normirane 

stroške 

15,50 % od 
dohodka 

8,85 % od 
dohodka  

6,36 % od 
dohodka  

0,53 % od 
dohodka  

NE 

Dohodek dijakov in študentov od začasnega in 
občasnega dela na podlagi napotnice 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 
delojemalca in normirane 

stroške 

15,50 % od 
dohodka 

8,85 % od 
dohodka 

6,36 % od 
dohodka – 
bremeni 

plačnika davka 

0,53 % od 
dohodka 

NE 

Dohodek prejet na podlagi prodaje odpadnega 
materiala 

10 % 25 % od dohodka 
zmanjšanega za prispevke 
delojemalca in normirane 

stroške 

15,50 % od 
dohodka 

8,85 % od 
dohodka  

NE  NE  NE 

        
 
*Kadar dohodek izplača izplačevalec, ki ni plačnik davka (npr. tuji izplačevalec), prispevek delodajalca bremeni prejemnika dohodka. 
Če prejemnik dohodka NI vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji po 15. oz. 20. čl. ZZVZZ se prispevek ZZ ne obračuna in ne plača. 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280

