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1.0 SPLOŠNO
Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova
svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja
obveznega socialnega zavarovanja, in sicer:






Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ,
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1,
Zakon o urejanju trga dela - ZUTD.

Navedeni zakoni določajo tudi:
 osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki),
 vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,
 zavezance za plačilo prispevkov.
Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost - ZPSV, za določene
zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - ZPIZ-2 in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ.
Prispevke pobira Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS). Način obračuna
in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa Zakon o davčnem
postopku - ZDavP-2.

2.0 PRISPEVKI ZA PROSTOVOLJNO VKLJUČITEV
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

V

OBVEZNO

Osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po Zakonu
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, se lahko pod določenimi pogoji iz 25.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 prostovoljno vključijo v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

2.1 Trajanje prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Osebe, ki se želijo prostovoljno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
prijavo v zavarovanje kot tudi odjavo iz zavarovanja vložijo same pri Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Osebe, ki se odločijo za prostovoljni vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 se vključujejo v zavarovanje po zavarovalni podlagi 007.
Podrobnejša navodila v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje so na voljo na
spletni strani ZPIZ.

2.2 Vrste prispevkov
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(kmetje – prenosniki KG, ki prejemajo rento in
kmetje, ki ne dosegajo dohodkovnega cenzusa)
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ostali
prostovoljno zavarovani)

Stopnja prispevka
zavarovanca

Stopnja prispevka
delodajalca

15,50 %

15,50 %

8,85 %
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2.3 Osnova za plačilo prispevkov
Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo
prispevke od naslednjih osnov:
Zavarovanec
Oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je
dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno
vključitev v zavarovanje po tem zakonu

Državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v
tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino
zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred
odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike
Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem
nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh
pravic ne morejo uživati zunaj te države
Oseba v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom,
vendar le za razliko do polnega delovnega časa

Uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemniki poklicne
pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega
zavarovanja
Osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo
dohodkovnega pogoja za zavarovanje kot kmetje po 17.
členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2
Prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki prejemajo rento iz
naslova ukrepov kmetijske politike kot prenosniki
kmetijskega gospodarstva
Osebe, ki so bile do 31. 12. 2012 prostovoljno vključene v
obvezno PIZ na podlagi 7. alineje prvega odstavka 34.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju –
ZPIZ-1 (brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za
zaposlovanje)
Osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo
dohodkovnega pogoja za zavarovanje kot kmetje, če so bile
31. 12. 2012 vključene v PIZ zavarovanje po 6. alineji 1.
odstavka 34. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – ZPIZ-1

Prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki prejemajo rento iz
naslova ukrepov kmetijske politike kot prenosniki
kmetijskega gospodarstva, če so bili 31. 12. 2012 vključeni
v PIZ kot prenosniki kmetijskega gospodarstva

Najnižja
osnova
za
plačilo
prispevkov
Od marca 2014 dalje: 60 % znesek
zadnje znane povprečne letne plače
zaposlenih v RS, preračunane na
mesec (v nadaljevanju: PP).
v 2015: 54 % PP,
v 2016: 56 % PP,
v 2017: 58 % PP,
od 2018 dalje: 60 % PP.

v 2015: 54 % PP,
v 2016: 56 % PP,
v 2017: 58 % PP,
od 2018 dalje: 60 % PP.
od marca 2014 dalje: 60 % PP;
za prejemnike poklicne pokojnine: 20
% PP.
v 2015: 54 % PP,
v 2016: 56 % PP,
v 2017: 58 % PP,
od 2018 dalje: 60 % PP.
od marca 2014 dalje: 60 % PP.

v 2015: 25 % PP,
v 2016: 32 % PP,
v 2017: 39 % PP,
v 2018: 46 % PP,
v 2019: 53 % PP,
od 2020 dalje: 60 % PP.
Plačujejo prispevke od osnove, od
katere jim je bil obračunan prispevek
za zadnji mesec pred uveljavitvijo
Zakona
o
pokojninskem
in
invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (od
osnove
za
december
2012),
povečane z rastjo minimalne plače.
Plačujejo prispevke od osnove, od
katere jim je bil obračunan prispevek
za zadnji mesec pred uveljavitvijo
Zakona
o
pokojninskem
in
invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (od
osnove
za
december
2012),
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povečane z rastjo minimalne plače.

Podatki o zavarovalnih osnovah in o zneskih obveznih prispevkov za posamezna mesečna
obdobja so objavljeni na spletni strani FURS.

2.4 Zavezanec za plačilo prispevkov
Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 so osebe, ki se prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, same zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in prispevkov
delodajalca, razen v primeru prejemanja nadomestil.

2.5 Rok za plačilo prispevkov
Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke
plačujejo najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
Za nepravočasno plačane prispevke se za časa od dneva roka za plačilo prispevkov do plačila
prispevkov obračunajo zakonsko določene zamudne obresti. Prispevki na podlagi prostovoljne
vključitve v obvezno zavarovanje se namreč v skladu z davčnimi predpisi štejejo za obvezne
prispevke, kar pomeni, da pri pobiranju le-teh veljajo določbe Zakona o davčnem postopku ZDavP-2 glede obračuna obresti in davčne izvršbe, če prispevki niso plačani v predpisanem
roku.
Če se zavarovanec odloči, da ne bo več plačeval prispevkov na podlagi prostovoljne vključitve v
obvezno zavarovanje, mora predhodno pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vložiti
odjavo iz zavarovanja.

3.0 PRISPEVKI ZAVEZANCEV, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V
OBVEZNO ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Oseba, ki ni vključena v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti po 54. členu Zakona o
urejanju trga dela - ZUTD, se lahko odloči za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje po
57. členu Zakona o urejanju trga dela - ZUTD, če ji je mogoče priznati lastnost prostovoljno
zavarovane osebe.

3.1 Trajanje prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti
Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti traja od začetka
pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje, do prenehanja takšnega razmerja oziroma do
izstopa iz zavarovanja.
Obstoj, trajanje in prenehanje pravnega razmerja oziroma lastnost zavarovane osebe ugotavlja
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
V obvezno zavarovanje se po določbi 57. člena Zakona o urejanju trga dela - ZUTD lahko
prostovoljno vključijo:
 slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji državi, ki po vrnitvi v
domovino ne morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na drugi podlagi,
 zakonci in zunajzakonski partnerji slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, ki so
bili neposredno pred odhodom v tujino, ko se vključijo v prostovoljno zavarovanje, v
delovnem razmerju ali samozaposleni,
 osebe v času suspenza pogodbe o zaposlitvi po predpisih o delovnih razmerjih,
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zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov in drugih javnih uslužbencev, napotenih
na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v tujino prijavljeni na
zavodu kot brezposelne osebe vsaj šest mesecev,
zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov in drugih javnih uslužbencev, napotenih
na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v tujino vključeni v
zavarovanje za primer brezposelnosti vsaj šest mesecev, če niso obvezno zavarovani
po tem zakonu.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti, se na podlagi 194. člena Zakona o urejanju trga dela - ZUTD:
 vključujejo v zavarovanje po zavarovalni podlagi 111.
Osebe, ki se odločijo za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti, prijavo v zavarovanje kot tudi odjavo iz zavarovanja vložijo same pri Zavodu za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.

3.2 Vrste prispevkov
Vrsta prispevka
prispevek za primer brezposelnosti

Stopnja prispevka
zavarovanca
0,14 %

Stopnja prispevka
delodajalca
0,06 %

3.3 Osnova za plačilo prispevkov
Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, plačujejo
prispevke od naslednjih osnov:
Zavarovanec

Osnova za plačilo prispevkov

osebe, ki so prostovoljno vključene v
obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti in plačujejo tudi prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
osebe, ki so prostovoljno vključene samo v
obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti

osnova, od katere plačujejo prispevke za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

povprečna bruto plača v RS za predzadnji
mesec pred mesecem, za katerega se plačuje
prispevek

Podatki o zavarovalnih osnovah in o zneskih obveznih prispevkov za posamezna mesečna
obdobja so objavljeni na spletni strani FURS.

3.4 Zavezanec za plačilo prispevkov
Po tretji alineji 136. člena in tretji alineji 137. člena Zakona o urejanju trga dela - ZUTD so
osebe, ki se prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, same
zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in prispevkov delodajalca.

3.5 Rok za plačilo prispevkov
Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, prispevke
plačujejo najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
Za nepravočasno plačane prispevke se za časa od dneva roka za plačilo prispevkov do plačila
prispevkov obračunajo zakonsko določene zamudne obresti. Prispevki na podlagi prostovoljne
vključitve v obvezno zavarovanje se namreč v skladu z davčnimi predpisi štejejo za obvezne
prispevke, kar pomeni, da pri pobiranju le-teh veljajo določbe Zakona o davčnem postopku 6

ZDavP-2 glede obračuna obresti in davčne izvršbe, če prispevki niso plačani v predpisanem
roku.

4.0 OBRAČUN PRISPEVKOV
Osebe, ki se odločijo za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
in/ali za primer brezposelnosti, za obračunska obdobja od januarja 2018 dalje prispevke
izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVP obrazcu), ki je
določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.
V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 predložijo
OPSVP obrazec davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v
elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Prispevki morajo biti
plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni določeno drugače.
Za mesec januar 2018 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za
socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do
10. v mesecu za pretekli mesec.
Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV
davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVP obrazec
najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, se dodatna
aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 353.a člena
Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki
bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku ZDavP-2.
V primeru, da bo zavezanec oddal OPSVP obrazec do 15. dne v mesecu za pretekli mesec po
tem, ko je davčni organ zanj že sestavil POPSV, velja obračun prispevkov za socialno varnost,
ki ga je oddal zavezanec.
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