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1.0 SPLOŠNO
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.
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.
Prijave v obvezno socialno zavarovanje se vlagajo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
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.
Podrobneje je plačevanje prispevkov opisano v nadaljevanju, po posameznih kategorijah
zavarovancev.

2.0 PRISPEVKI ZA DELAVCE V DELOVNEM RAZMERJU
Delavca v delovnem razmerju je v obvezno socialno zavarovanje dolžan prijaviti delodajalec.
Hkrati mora delodajalec delavcu izročiti fotokopijo prijave v zavarovanje.

2.1 Osnove za plačilo prispevkov
Prispevki za delavce v delovnem razmerju se plačujejo od naslednjih osnov:
 plača in nadomestilo plače v celotnem izplačanem znesku; za delavce, napotene
na delo v tujino (zavarovalna podlaga 002): plača, ki bi bila prejeta za enako delo v
Republiki Sloveniji,
 povračilo stroškov v zvezi z delom, v delu, ki presega s predpisom vlade - Uredbo o
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določen znesek,
 odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči, v delu, ki presegajo s predpisom
vlade določen znesek,
 bonitete in odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v znesku, od katerega
se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, plačuje dohodnina,
 znesek premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jo plačuje
delodajalec v korist delavca, od katerega se v skladu z zakonom, ki ureja
dohodnino, plačuje dohodnina,
 znesek regresa za letni dopust v delu, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih
v Republiki Sloveniji za predpretekli mesec,
 vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja.
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Najnižji znesek osnove za prispevke za delavce v delovnem razmerju znaša:
 v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 v letih 2015 – 2017: znesek 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 v letu 2018: 54 % PP,
 v letu 2019: 56 % PP,
 v letu 2020: 58 % PP,
 v letu 2021: 60 % PP.

2.2 Vrste in stopnje prispevkov
Vrste in stopnje prispevkov, ki se plačujejo za delavce v delovnem razmerju, so razvidne iz
naslednje tabele:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
6,36 %
0,10 %
0,14 %
22,10 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
6,56 %
0,10 %
0,06 %
0,53 %
16,10 %

2.3 Zavezanci za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca je delodajalec, zavezanec za plačilo prispevkov
zavarovanca pa je delavec sam. Prispevke zavarovanca v imenu in za račun delavca obračuna
in plača delodajalec. Če je izplačilo plače oziroma nadomestilo plače nižje od najnižje osnove
za plačilo prispevkov, mora delodajalec obračunati prispevke od najnižje osnove za plačilo
prispevkov. Zavezanci za plačilo prispevkov za razliko med najnižjo osnovo in plačo oziroma
nadomestilom plače so delojemalci in delodajalci, razen za prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in prispevke za zdravstveno zavarovanje, kjer so delodajalci tudi
zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca.
Delavci, zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, so sami zavezanci za plačilo prispevkov
zavarovanca in delodajalca.

2.4 Rok za plačilo prispevkov
Delodajalec, ki je plačnik davka (pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost), mora
prispevke zavarovanca in delodajalca obračunati v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1
obrazcu), katerega mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka iz
delovnega razmerja. V enakem roku mora delodajalec tudi delavcu predložiti podatke iz
obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, od katerega se plačujejo prispevki, o odtegnjenih in
plačanih prispevkih ter druge podatke, ki vplivajo na višino prispevkov.
Delodajalec mora obračunane prispevke za delavce, ki jih zaposluje na podlagi pogodbe o
zaposlitvi, plačati najpozneje v 5 dneh od izplačila dohodka iz delovnega razmerja.
Delavec lahko pri davčnem organu preveri, ali je delodajalec zanj dejansko obračunal in plačal
prispevke. Podrobnejša pojasnila v zvezi z razkritjem podatkov o plačanih prispevkih iz
delovnega razmerja so na spletni strani FURS.
Delavci, zaposleni pri delodajalcu s sedežem v tujini, prispevke plačajo najpozneje do 20. dne v
mesecu za pretekli mesec.
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Pojasnila v zvezi s prispevki iz delovnega razmerja so na spletni strani FURS.

3.0 PRISPEVKI ZA SAMOZAPOSLENE OSEBE
Samozaposlene osebe so dolžne same vložiti prijavo v obvezno zavarovanje.

3.1 Samozaposlene osebe, ki opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno
dejavnost
3.1.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno
dejavnost - samozaposlene osebe, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček samozaposlene osebe v preteklem
letu. Pri tem se v dosežen dobiček ne upoštevajo obračunani prispevki za socialno varnost ter
znižanje in povečanje davčne osnove.

3.1.2 Najnižja osnova za prispevke
Najnižja osnova za prispevke za samozaposlene osebe znaša:
 v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 v letu 2016: 56 % PP,
 v letu 2017: 58 % PP,
 v letu 2018: 60 % PP.
Osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje od obračunskega obdobja za februar 2014
dalje ne more biti nižja od 60 odstotkov zadnje znane PP.

3.1.3 Najvišja osnova za prispevke
Najvišja osnova za prispevke za samozaposlene osebe v letu 2013 znaša:
 v letu 2013: 2,4-kratnik povprečne bruto plače predpreteklega meseca,
 od leta 2014 dalje: 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec (350 % PP/mesec).

3.1.4 Vrste in stopnje prispevkov
Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, so razvidne iz naslednje
tabele:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
6,36 %
0,10 %
0,14 %
22,10 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
6,56 %
0,10 %
0,06 %
0,53 %
16,10 %
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3.1.5 Zavezanec za plačilo prispevkov
Samozaposlene osebe so same zavezanci za plačilo prispevkov za socialno varnost
zavarovanca in prispevkov delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je
zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestil.

3.1.6 Rok za plačilo prispevkov
Samozaposlene osebe prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno
varnost (OPSVZ obrazcu), katerega predložijo davčnemu organu najpozneje do 15. dne v
mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS
eDavki.
Podatki o zavarovalnih osnovah in o zneskih obveznih prispevkov za posamezna mesečna
obdobja so objavljeni na spletni strani FURS.
Samozaposlena oseba mora obračunane prispevke plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec.
Za mesec januar 2017 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 OPSVZ obrazcu najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Pojasnila v zvezi s prispevki samozaposlenih oseb so objavljena na spletni strani FURS.

3.2 Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic – osebe, ki v obvezno zavarovanje niso
vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi
delovnega razmerja), so obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova
plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

3.2.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno
določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Mesečni znesek za
posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.
Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli
mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico
predpisanega zneska.

3.2.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje
Mesečni znesek pavšalnega prispevka, ki velja za celo obdobje koledarskega leta, se določi v
znesku 0,53 % povprečne bruto plače za oktober preteklega leta. Mesečni prispevek za
posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.
Plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 % od osnove v višini 25 %
povprečne bruto plače za oktober preteklega leta. Mesečni prispevek za posamezno
obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.
Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli
mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.
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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 OPSVD obrazec najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Pojasnila v zvezi s prispevki oseb, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic so objavljena na
spletni strani FURS

4.0 PRISPEVKI ZA ZAVAROVANCE - DRUŽBENIKE
Družbeniki so sami zase dolžni vložiti prijavo v obvezno zavarovanje.

4.1 Osnova za plačilo prispevkov
Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji in
niso zavarovane na drugi podlagi – družbeniki, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove,
določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Zavarovalna osnova se določi glede na dosežen dobiček družbenika v preteklem letu. Za
dobiček družbenika se šteje ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna
oseba. V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna
oseba za vodenje poslov družbe oziroma zavoda, torej vsi aktivni dohodki, ki jih prejme od
subjekta, ki ga vodi.

4.2 Najnižja osnova za prispevke
Najnižja osnova za prispevke za družbenike znaša:
 v letu 2013: najnižja pokojninska osnova,
 v letu 2014: minimalna plača,
 v letu 2015: 65 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 v letu 2016: 70 % PP,
 v letu 2017: 75 % PP,
 v letu 2018: 80 % PP,
 v letu 2019: 85 % PP,
 v letu 2020: 90 % PP.

4.3 Najvišja osnova za prispevke
Najvišja osnova za prispevke za družbenike znaša:
 v letu 2013: 2,4-kratnik povprečne bruto plače predpreteklega meseca,
 od leta 2014 dalje: 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec (350 % PP/mesec).

4.4 Vrste in stopnje prispevkov
Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo družbeniki, so razvidne iz naslednje tabele:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
6,36 %
0,10 %
0,14 %
22,10 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
6,56 %
0,10 %
0,06 %
0,53 %
16,10 %
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4.5 Zavezanec za plačilo prispevkov
Družbeniki so sami zavezanci za obračun in plačilo prispevkov zavarovanca in prispevkov
delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov
delodajalca izplačevalec nadomestil.

4.6 Rok za plačilo prispevkov
Družbeniki prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost
(OPSVL obrazcu), katerega predlagajo davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za
pretekli mesec, v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.
Podatki o zavarovalnih osnovah in o zneskih obveznih prispevkov za posamezna mesečna
obdobja so objavljeni na spletni strani FURS.
Družbenik mora obračunane prispevke plačati najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli
mesec.
Za mesec januar 2017 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 OPSVL obrazec najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Pojasnila v zvezi s prispevki družbenikov so objavljena na spletni strani FURS.

5.0 PRISPEVKI ZA ZAVAROVANCE
KMETIJSKE DEJAVNOSTI - KMETE

IZ

NASLOVA

OPRAVLJANJA

Nosilci kmetije sami zase in za člane svoje kmetije vložijo prijavo v socialno zavarovanje.

5.1 Kmetje, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani
5.1.1 Osnova za plačilo prispevkov
Kmetje, ki ob vložitvi prijave v zavarovanje dosegajo cenzus dohodka, ki je določen po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani
(zavarovalna podlaga 051, 052). Prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene v skladu
s pokojninskimi predpisi.
Zavarovalna osnova za kmete, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, se določi
glede na doseženi dobiček iz opravljanja kmetijske in gozdarske dejavnosti v preteklem letu. Pri
tem se v dosežen dobiček ne upoštevajo obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje
in povečanje davčne osnove.

5.1.2 Najnižja osnova za prispevke
Najnižja osnova za kmete, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, znaša:
 v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v
Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 v letu 2016: 56 % PP,
 v letu 2017: 58 % PP,
 v letu 2018: 60 % PP.
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5.1.3 Najvišja osnova za prispevke
Najvišja osnova za prispevke za kmete, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani,
znaša:
 v letu 2013: 2,4-kratnik povprečne bruto plače predpreteklega meseca,
 od leta 2014 dalje: 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec (350 % PP/mesec).

5.1.4 Vrste in stopnje prispevkov
Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo kmetje, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovani, so razvidne iz naslednje tabele:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

Stopnja prispevka
15,50 %
6,36 %
0,20 %
0,53 %
22,59 %

5.1.5 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec – kmet, ki je obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovani.

5.1.6 Obračun in plačilo prispevkov
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 OPSVK obrazec najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Kmetje, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, prispevke plačujejo najpozneje do
20. dne v mesecu za pretekli mesec.

5.2 Kmetje, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje
Kmetje, ki se želijo prostovoljno vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sami vložijo
prijavo v zavarovanje.

5.2.1 Osnova za plačilo prispevkov
Pri določitvi zneska osnove za plačilo prispevkov za kmete, ki so prostovoljno vključeni v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se upošteva datum vključitve v zavarovanje. Pri tem je
pomembno, ali gre za vključitev v zavarovanje pred uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (pred 1. 1. 2013) ali za vključitev v zavarovanje po 1. 1. 2013.

5.2.2 Osnova za plačilo prispevkov (vključitev v zavarovanje po 1. 1. 2013)
Kmetje, ki ob vložitvi prijave v zavarovanje ne dosegajo pogoja dohodkovnega cenzusa ter
prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov
kmetijske politike (če niso uživalci pokojnine), se prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (zavarovalna podlaga 007 v kombinaciji z zavarovalno podlago 064 ali
065). Prispevke plačujejo od osnove za prispevke, določene z Zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.
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Osnova za prispevke, ki velja za kmete, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in prenosnike kmetijskega gospodarstva, ki prejemajo rento iz naslova
ukrepov kmetijske politike, je razvidna iz spodnje tabele.
Kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki za
prenos prejema rento iz naslova ukrepov
kmetijske politike, če ni uživalec pokojnine

V letu 2013 in 2014: minimalna plača,
v 2015: 54 % PP,
v 2016: 56 % PP,
od 2017: 58 % PP,
od 2018 dalje: 60 % PP.
Od jan 2013 do feb 2014: minimalna plača;
od marca 2014 dalje: 60 % PP.

5.2.3 Osnova za plačilo prispevkov (vključitev v zavarovanje pred 1. 1.
2013)
Kmetje, ki so bili pred 1. 1. 2013 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, 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 mesec december 2012). Ta osnova se usklajuje s stopnjami rasti minimalne plače.
Zneski osnov za kmete, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, so objavljeni na spletni strani FURS.

5.2.4 Vrste in stopnje prispevkov
Vrste in stopnje prispevkov, ki plačujejo kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so razvidne iz naslednje tabele:
Za kmete z zavarovalno podlago 007 + 064
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

Stopnja prispevka
15,50 %
6,36 %
0,20 %
0,53 %
22,59 %

Za kmete z zavarovalno podlago 007 + 065
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
Skupaj

Stopnja prispevka
15,50 %
5,21 %
0,20 %
20,91 %

5.2.5 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec – kmet, ki je prostovoljno vključen v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

5.2.6 Obračun in plačilo prispevkov
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
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pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec
sam predložiti OPSVK obrazec najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke
plačujejo najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

5.3 Kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani
5.3.1 Osnova za plačilo prispevkov
Kmetje, ki niso vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se obvezno zdravstveno
zavarujejo, če kmečko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva mesečno najmanj tolikšen
dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku 25 % minimalne plače (zavarovalni podlagi
053, 054). Prispevek za zdravstveno zavarovanje plačujejo od katastrskega dohodka kmetijskih
in gozdnih zemljišč.

5.3.2 Vrste in stopnje prispevkov
Kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani, plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje
(za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov) po stopnji 18,78 % od katastrskega
dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.

5.3.3 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec – kmet, ki je vključen v obvezno zdravstveno
zavarovanje.

5.3.4 Rok za plačilo prispevkov
Kmetom, ki so samo zdravstveno zavarovani, prispevke od katastrskega dohodka kmetijskih in
gozdnih zemljišč, ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od
katastrskega dohodka in jo izda do 30. marca tekočega leta za preteklo leto.
Prispevke plačajo v dveh obrokih:
 poračun v višini razlike med odmerjenim prispevkom, izračunanim za preteklo leto,
ter prvim obrokom za preteklo leto, do 31. maja tekočega leta,
 prvi obrok v višini 70 % odmerjenega prispevka za preteklo leto do 30. septembra
tekočega leta.

5.4 Posebni primeri zavarovanja za kmete
Oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, in ni pokojninsko in invalidsko zavarovana
(je npr. zavarovana iz delovnega razmerja), se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju kmetijske ali gozdarske
dejavnosti (posebni primeri zavarovanja). Odločitev o vključitvi v to zavarovanje sporoči
pristojnemu finančnemu uradu. Na tej podlagi plačuje mesečni pavšalni prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno
določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Mesečni prispevek za
posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

5.4.1. Obračun in plačilo prispevkov
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
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pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec
sam predložiti OPSVD obrazec najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Zavezanci plačujejo navedeni prispevek mesečno najpozneje do 20. v mesecu za pretekli
mesec.
Pojasnila v zvezi s prispevki kmetov so objavljena na spletni strani FURS.

6.0 OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE NA
PODLAGI DRUGEGA PRAVNEGA RAZMERJA (OD 1. 2. 2015 DALJE)
Obvezno se zavaruje oseba, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravlja delo
(razen, če je uživalec pokojnine) in ni obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana iz drugega
naslova. Kot delo iz drugega pravnega razmerja se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo,
prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, in
ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

6.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz drugega pravnega razmerja 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.

6.2 Vrste in stopnje prispevkov
Za zavarovance iz drugega pravnega razmerja se plačuje:
Vrsta prispevka
Stopnja prispevka
zavarovanca
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
15,50 %
prispevek za zdravstveno zavarovanje
6,36 %
prispevek za poškodbe pri delu

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
0,53 %

6.3 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je delodajalec, zavezanec za plačilo prispevka
zavarovanca pa je zavarovanec sam (prispevek v imenu in za račun zavarovanca obračuna in
plača delodajalec).

6.4 Rok za plačilo prispevkov
Delodajalec, ki je plačnik davka (pravna oseba, fizična oseba, ki opravlja dejavnost), mora
prispevke zavarovanca in delodajalca obračunati v obračunu davčnega odtegljaja (REK
obrazcu), katerega mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka.
Delodajalec mora obračunane prispevke za zavarovance iz drugega pravnega razmerja plačati
najpozneje v 5 dneh od izplačila dohodka.

7.0 OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN VREDNOTNICE
Opravljanje osebnega dopolnilnega dela v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 sodi med dela, ki se ne štejejo za delo na črno.
Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno delo.
Vrednotnica mora biti pridobljena pred začetkom opravljanja dela in velja za koledarski mesec.
Posameznik, ki priglasi osebno dopolnilno delo, mora pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije sam vložiti prijavo v zdravstveno zavarovanje.
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7.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
S pridobitvijo vrednotnice se plača prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se šteje za prispevek zavarovanca in
prispevek delodajalca, če je izvajalec osebnega dopolnilnega dela zavarovanec po 18. členu
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.
Če izvajalec osebnega dopolnilnega dela ni zavarovanec po 18. členu Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, je s plačilom prispevka na podlagi vplačila vrednotnice
plačan prispevek za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - ZPIZ-2.

7.1.2 Izvajalec osebnega dopolnilnega dela ni polno pokojninsko in
invalidsko zavarovan iz drugega naslova
Če izvajalec osebnega dopolnilnega dela ni pokojninsko in invalidsko zavarovan s polnim
delovnim oziroma zavarovalnim časom, razen če je uživalec pokojnine, je iz naslova opravljanja
osebnega dopolnilnega dela obvezno zavarovan za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v
skladu z 18. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

7.1.3 Izvajalec osebnega dopolnilnega dela je polno pokojninsko in
invalidsko zavarovan iz drugega naslova ali je upokojenec
Če je izvajalec osebnega dopolnilnega dela uživalec pokojnine ali je iz drugega naslova
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom,
se pri izvajanju osebnega dopolnilnega dela obvezno zavaruje za invalidnost in smrt, ki je
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu z 20. členom Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

7.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje
Izvajalec osebnega dopolnilnega dela je obvezno zavarovan za poškodbo pri delu in poklicno
bolezen v skladu s 5. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju - ZZVZZ pod pogojem, da je vključen v zdravstveno zavarovanje na podlagi prvega
odstavka 15. člena ali 20. člena tega zakona.
S plačilom prispevka za zdravstveno zavarovanje na podlagi vplačila vrednotnice se šteje, da je
plačan prispevek iz četrte alineje drugega odstavka 55. člena v zvezi s tretjim odstavkom 57.
člena in prispevek iz 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ.
Pojasnila v zvezi z osebnim dopolnilnim delom in vrednotnicami so objavljena na spletni strani
FURS.

8.0 ZAČASNO IN OBČASNO DELO DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
Od 1. februarja 2015 dalje Zakon za uravnoteženje javnih financ prinaša spremembe pri
obveznih prispevkih za socialno varnost iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in
študentov.

8.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Ob izplačilu dohodka pooblaščena organizacija (študentski servis) od dohodka, prejetega na
podlagi študentske napotnice, obračuna prispevek delodajalca po stopnji 8,85 %, v breme
prejemnika dohodka pa obračuna in odtegne znesek prispevka zavarovanca po stopnji 15,5 %.
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8.2 Zdravstveno zavarovanje
Pooblaščena organizacija ob izplačilu dohodka, prejetega na podlagi študentske napotnice,
obračuna prispevek delodajalca za poškodbe pri delu in poklicno bolezen po stopnji 0,53 % ter
prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

8.3 Rok za plačilo prispevkov
Pooblaščena organizacija ob izplačilu dohodka, prejetega na podlagi študentske napotnice,
obračuna prispevke zavarovanca in delodajalca v obračunu davčnega odtegljaja (REK-2
obrazcu), katerega mora predložiti davčnemu organu najpozneje na dan izplačila dohodka.
Pooblaščena organizacija mora obračunane prispevke od dohodka, prejetega na podlagi
študentske napotnice, plačati najpozneje v 5 dneh od izplačila dohodka.

9.0 PRISPEVKI ZA BREZPOSELNE ZAVAROVANCE
Prejemniki denarnega nadomestila za čas brezposelnosti so vključeni v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in v
zavarovanje za primer brezposelnosti. Brezposelna oseba, ki se ji izteče pravica do denarnega
nadomestila in če ji manjka do upokojitve največ eno leto, je do izpolnitve pogojev za upokojitev
vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

9.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov za brezposelne zavarovance je znesek nadomestila za primer
brezposelnosti oziroma zavarovalna osnova, od kateri zavod za zaposlovanje plačuje prispevke
(v višini zadnjega denarnega nadomestila, ki ga je prejel zavarovanec po predpisih, ki urejajo
trg dela).

9.2 Vrste in stopnje prispevkov
Za brezposelne zavarovance, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, se
plačujejo:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
5,96 %
0,10 %
0,14 %
21,70 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
5,96 %
0,10 %
0,06 %
14,97 %

9.3 Zavezanci za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec (brezposelna oseba). V
njegovem imenu te prispevke obračuna in plača Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Za
brezposelne zavarovance, ki imajo do upokojitve pravico do plačila prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje tudi zavezanec za
prispevek zavarovanca.

9.4 Rok za plačilo prispevkov
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje prispevke za brezposelne osebe obračuna v
obračunu davčnega odtegljaja (REK-1b obrazcu), plača pa jih najpozneje v 5 dneh od izplačila
nadomestila.
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10.0 PRISPEVKI ZA PREJEMNIKE PRAVIC IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA
Na podlagi predpisov o starševskem varstvu se obvezno zavarujejo osebe:
 eden od staršev, ki je upravičenec do starševskega dodatka, če ni obvezno
zavarovan na drugi podlagi;
 upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek;
 upravičenci do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega
dopusta ter niso obvezno zavarovani na drugi podlagi;
 upravičenci do plačila sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim
delovnim časom zaradi varstva in nege otroka za razliko do polnega delovnega
časa.

10.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov je znesek nadomestila oziroma prejemka, do katerega so
upravičeni po predpisih o starševskem varstvu. V primeru pravice do (sorazmernega) plačila
prispevkov je osnova za prispevke znesek minimalne plače.

10.2 Vrste in stopnje prispevkov
Za upravičence do starševskega nadomestila v času trajanja delovnega razmerja ter za
upravičence do starševskih nadomestil, ki jim je delovno razmerje prenehalo v času prejemanja
starševskega nadomestila, se plačujejo prispevki po vrstah in stopnjah, ki veljajo za delavce v
delovnem razmerju.
Za upravičence do starševskega nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, za
upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek ter za upravičence do (sorazmernega)
plačila prispevkov se plačujejo naslednji prispevki:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
5,96 %
0,10 %
0,14 %
21,70 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
0,10 %
0,06 %
9,01 %

Za upravičence do starševskega dodatka se plačujejo naslednji prispevki:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %

10.3 Zavezanci za plačilo prispevkov
Republika Slovenija je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca, upravičenci do
starševskega nadomestila ter upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek pa so
zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca. Za upravičence do (sorazmernega) plačila
prispevkov ter za upravičence do starševskega dodatka je zavezanec za plačilo prispevkov
zavarovanca in delodajalca Republika Slovenija.

10.4 Rok za plačilo prispevkov
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prispevke za zavarovance –
upravičence do starševskih pravic obračuna v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1b obrazcu),
plača pa jih najpozneje v 5 dneh od izplačila nadomestila oziroma prejemka. V primeru
(sorazmernega) plačila prispevkov se prispevki plačajo najpozneje do 20. dne v mesecu za
pretekli mesec.
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11.0 PRISPEVKI ZA DRUŽINSKE POMOČNIKE
Obvezno se zavarujejo družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni
dohodek po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

11.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevka je znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek. Prispevki za
zdravstveno zavarovanje se plačujejo najmanj od zneska minimalne plače.

11.2 Vrste in stopnje prispevkov
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
za poškodbe pri delu in poklicno bolezen
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
5,96 %
0,10 %
0,14 %
21,70 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
5,96 %
0,10 %
0,06 %
0,18 %
15,15 %

11.3 Zavezanci za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca je pristojna občina, družinski pomočniki so
zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca (v njihovem imenu jih obračuna in plača pristojna
občina).

11.4 Rok za plačilo prispevkov
Prispevke za zavarovance – družinske pomočnike obračuna pristojna občina v obračunu
davčnega odtegljaja (REK-1b obrazcu), plača pa jih najpozneje v 5 dneh od izplačila delnega
plačila za izgubljeni dohodek.

12.0 PRISPEVKI ZA REJNICE
Obvezno se zavarujejo osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic v skladu s predpisi, ki
urejajo izvajanje rejniške dejavnosti.

12.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov znaša:
 v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 v letu 2015: 58 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 v letu 2016: 59 % PP,
 v letu 2017: 60 % PP.

12.2 Vrste in stopnje prispevkov
Za rejnice se plačujejo naslednji prispevki:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
6,36 %
0,10 %
0,14 %
22,10 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
6,56 %
0,10 %
0,06 %
0,53 %
16,10 %
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12.3 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov za rejnice je Republika Slovenija.

12.4 Rok za plačilo prispevkov
Prispevke za zavarovance – rejnice obračuna Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1b obrazcu), plača pa jih najpozneje do
20. dne v mesecu za pretekli mesec.

13.0 PRISPEVKI ZA VERSKE USLUŽBENCE
Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski
uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.

13.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov za verske uslužbence znaša:

v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 v letu 2015: 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 v letu 2016: 56 % PP,
 v letu 2017: 58 % PP,
 v letu 2018: 60 % PP.

13.2 Vrste in stopnje prispevkov
Verski uslužbenci plačujejo naslednje prispevke:
Vrsta prispevka

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
6,36 %
0,10 %
0,14 %

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
za starševsko varstvo
za primer brezposelnosti
za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Skupaj

22,10 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
6,56 %
0,10 %
0,06 %
0,53 %
16,10 %

13.3 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je verski uslužbenec sam.

13.4 Obračun in plačilo prispevkov
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 OPSVZ obrazec najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Zavezanci plačujejo prispevke mesečno najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

14.0 PRISPEVKI ZA
VOJAŠKEGA ROKA

VOJAKE

NA

PROSTOVOLJNEM

SLUŽENJU

Obvezno se zavarujejo vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka.
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14.1 Osnova za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov je prejemek, ki ga prejmejo za opravljanje svojega dela. Osnova
za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje je 2-kratnik zajamčene plače v Republiki
Sloveniji.

14.2 Vrste in stopnje prispevkov
Za zavarovance – vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka se plačujejo naslednji
prispevki:
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno zavarovanje
Skupaj

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %
5,96 %
21,46 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %
0,18 %
9,03 %

14.3 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca je Republika Slovenija.

14.4 Rok za plačilo prispevkov
Prispevke za zavarovance – vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka obračuna
Ministrstvo za obrambo v obračunu davčnega odtegljaja (REK-1b obrazcu), plača pa jih
najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

15.0 PRISPEVKI ZA PROSTOVOLJNO VKLJUČITEV
POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

V

OBVEZNO

Osebe, ki se želijo prostovoljno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, same
vložijo prijavo v zavarovanje.

15.1 Osnova za prispevke
Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo
prispevke od naslednjih osnov:
Zavarovanec
Najnižja
osnova
za
plačilo
prispevkov
Oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je Od jan 2013 do feb 2014: minimalna
dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno plača,
vključitev v zavarovanje po tem zakonu
od marca 2014 dalje: 60 % PP.
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

V letu 2013 in 2014: minimalna
plača,
v 2015: 54 % PP,
v 2016: 56 % PP,
od 2017: 58 % PP,
od 2018 dalje: 60 % PP.
V letu 2013 in 2014: minimalna
plača,
v 2015: 54 % PP,
v 2016: 56 % PP,
od 2017: 58 % PP,
od 2018 dalje: 60 % PP.
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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 so bile do 31. 12. 2012 prostovoljno vključene v
obvezno PIZ na podlagi 7. točke prvega odstavka 34. člena
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ1 (brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za
zaposlovanje)

Od jan 2013 do feb 2014: minimalna
plača,
od marca 2014 dalje: 60 % PP; za
prejemnike poklicne pokojnine: 20 %
PP.
V 2013:16 % PP,
v 2014: 18 % PP,
v 2015: 25 % PP,
v 2016: 32 % PP,
v 2017: 39 % PP,
v 2018: 46 % PP,
v 2019: 53 % PP,
v 2020: 60 % PP.

- PP: znesek zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec

15.2 Vrste in stopnje prispevkov
Vrsta prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Stopnja prispevka
zavarovanca
15,50 %

Stopnja prispevka
delodajalca
8,85 %

15.3 Zavezanec za plačilo prispevkov
Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca je zavarovanec sam.

15.4 Obračun in plačilo prispevkov
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. v mesecu za pretekli mesec.
Osebe, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke
plačujejo najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
Za nepravočasno plačane prispevke se od dneva zapadlosti prispevkov obračunajo zakonsko
določene zamudne obresti. Prispevki na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje
se namreč skladno z davčnimi predpisi štejejo za obvezne prispevke, kar pomeni, da pri
pobiranju le-teh veljajo davčni postopki 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 ZZZS vložiti
odjavo iz zavarovanja.
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