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1 PRISPEVKI SAMOZAPOSLENIH – AVGUST 2014 

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - AVGUST 2014 
   

         

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****  
Do vključno 
9.403,92**   

   
Bruto zavarovalna osnova 

(BZO) v EUR 

  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

MP** 3,5 PP*** 
     783,66 5.331,13 

   Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja 
od 60 % od 1.523,18 EUR* 913,91   

   Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%     121,47 826,33 
   Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%     69,35 471,81 
   

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 

011008882000003 
SI19 DŠ-
44008 190,82 1.298,14 

   Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%     58,12 339,06 
   Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%     59,95 349,72 
   Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%     4,84 28,25 
   

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 

011008883000073 
SI19 DŠ-
45004 122,91 717,03 

   Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%     0,78 5,33 
   Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%     0,78 5,33 
   

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 

011008881000030 
SI19 DŠ-
43001 1,56 10,66 

   Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%     1,10 7,46 
   Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%     0,47 3,20 
   

Skupaj prispevki za zaposl.   
SI56 

011008881000030 
SI19 DŠ-
42005 1,57 10,66 

   Skupaj drugi prisp.       3,13 21,32 
   PRISPEVKI SKUPAJ       316,86 2.036,49 
   

         DŠ pomeni davčna številka zavezanca    
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR       
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013    
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 
3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2) 
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička 
zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj   
davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %.       
 ****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače 
za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zavarovanje 
zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača prispevke 
od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja). 
Zavezanec plača prispevke do 15. 09. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti 
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. 

 
 

Od 1. 10. 2011 velja nov način plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost. Več o tem si lahko 
preberete na spletni strani DURS  

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/. 
 
 
 

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/
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Minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ v letu 2014 

Kot minimalna zavarovalna osnova na OPSVZ obrazcu se v letu 2014 (od aprila 2014 dalje to velja za 
vse samozaposlene zavarovance) upošteva mesečna minimalna plača za leto 2013, torej 783,66 
eurov (in ne mesečna minimalna plača za leto 2014, ki znaša 789,15 eurov). Opozoriti pa je treba, da 
se kot minimalna osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje upošteva znesek 913,91 eurov. 
Podrobnejše pojasnilo v zvezi s tem je objavljeno na: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/d

olocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/  

Podatki o višini zavarovalne osnove in prispevkov za april 2014 so razvidni tudi iz preglednice, ki je 
objavljena na: 
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozapos

lenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/ 

Pri vnosu podatkov v obrazec OPSVZ naj bodo zavezanci pozorni na pravilnost izpolnjevanja 
podatkov. V skladu z navodilom za izpolnjevanje tega obrazca, mora zavezanec v polje 105 izpolniti 
znesek polne zavarovalne osnove, določene na podlagi 145. člena ZPIZ-2. To pomeni, da mora 
zavezanec, ki v skladu z določitvijo zavarovalne osnove po tem členu, prispevke plačuje od minimalne 
plače v znesku 783,66 eurov, ta znesek obvezno vpisati v polje 105. 
Veljavna navodila k obrazcu OPSV so objavljena v Uradnem listu RS, 103/13: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972 

 

2 PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO 

DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Glede na določila 428. člena ZPIZ-2 se do določitve novega zneska pavšalnega prispevka za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ta prispevek plačuje v znesku, ki je določen v II. oziroma VII. 
točki Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Skladno s tem Sklepom znaša 
mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 32,17 EUR do 31. 
marca 2014, in od 1. aprila 2014 dalje 31,85 EUR. 
Zavezanci plačajo polovico navedenega zneska prispevka za mesec, v katerem opravljajo dejavnost 15 
dni ali manj. Prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje 
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ). Od februarja dalje pa osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic plačajo mesečni 
prispevek v znesku 32,36 EUR. Prispevek plačujejo zavezanci mesečno do 15. v mesecu za pretekli 
mesec – ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu. 

 Zavarovalna podlaga 103- Ureditev zavarovanj družbenikov družb in ustanoviteljev zavodov, ki niso 
poslovodne sebe 
Zavarovalna podlaga 103 velja za lastnike zasebnih podjetij, ki niso obvezno zavarovani na drugi 
podlagi in iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje.  

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/dolocitev_zavarovalne_osnove_za_samozaposlene_druzbenike_in_kmete_v_letu_2014/
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/
http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013109&stevilka=3972
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Zavezanec za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje je zavarovanec sam. Prispevki se 
obračunavajo po stopnji 13,45 % od najnižje bruto pokojninske osnove in znašajo 113,24 EUR. 
Družbeniki družb in ustanovitelji zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe, in so na dan 05.11.2013 
vključeni v zavarovanje po šifri podlage 103, od 06.11.2013 ne izpolnjujejo več pogojev za 
zavarovanje po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ. ZZZS bo tem zavarovancem posredoval 
obvestilo o spremembi pogojev za zavarovanje in jih pozval, da si uredijo odjavo iz zavarovanja po 
navedeni podlagi, ter da si uredijo zdravstveno zavarovanje po drugi ustrezni podlagi.  
 
Zavarovalna podlaga 104  po novem ne obstaja več. Zavarovati se je možno na podlagi 05 oziroma 
na drugi ustrezni zavarovalni podlagi glede na status zavarovanca.  
 
 

3 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZA DRUŽBENIKA ZASEBNIH 

DRUŽB, KI SO POSLOVODNE OSEBE - ZA AVGUST 2014 

      

NAJNIŽJA NETO POKOJNINSKA OSNOVA               551,16 EUR  

količnik za preračun neto osnove v bruto osnovo 1,52765 

NAJNIŽJA BRUTO POKOJNINSKA OSNOVA               841,98 EUR  

Naziv prispevka stopnja za plačilo 

Skupaj prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 24,35%               205,03 EUR  

Skupaj prispevki za zdravstveno zavarovanje 13,45%               113,24 EUR  

Skupaj drugi prispevki: starševsko varstvo in zaposlovanje  0,40%                    3,37 EUR  

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20%               321,64 EUR  

   V Uradnem listu RS, št. 12/2011  je bil objavljen Sklep o najnižji pokojninski osnovi, po katerem znaša 

najnižja pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje 551,16 EUR.  

Zavarovanci z zavarovalne  podlage 040 plačujejo prispevke najmanj od najnižje bruto pokojninske 

osnove tudi v letu 2014 – vse dokler jim ne bo nova zavarovalna osnova določena na podlagi dobička 

2013 (na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in obračunov davčnega odtegljaja za leto 2013). 

Zavezanec plača prispevke do 15. 9. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun 

prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki.  

www.durs.gov.si/si/aktualno/najnizja_pokojninska_osnova/  

OPOMBA: Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v znesku vseh dohodkov, 

prejetih v letu 2013 za opravljanje poslovodne funkcije in opravljanje dela od gospodarskih družb, 

zadrug ali zavodov, v zvezi  katerimi zavarovanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po 16. členu ZPIZ-

2, preračunanem na mesec. Zavarovanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014 prispevke plača 

najmanj od minimalne plače za leto 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6. 

mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi-v tem primeru plača 

prispevke od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja). 

Zavezanec plača prispevke do 15. 9.2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun 

prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki. 

 
        

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/najnizja_pokojninska_osnova/


 

 
4 

4 DRUGI OSEBNI PREJEMKI IN POVRAČILA STROŠKOV AVGUST 

2014 

Vrsta prejemka 

Kolektivna pogodba za obrt in 
podjetništvo (KPOP) 

Uredba o davčni obravnavi 
povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja 
(Uredba) 

(Uradni list RS, št. 73/2008, 
55/2010,100/2011, 99/2012 in 92/2013) 

 (Uradni list RS, št. 140/2006 in št. 76/2008). 

1. Prehrana med delom  

1.1. če delojemalec dela vsaj 
4 ure na dan 

4,90 EUR na dan 6,12 EUR na dan 

1.2.  

če delavec dela 11 ur ali več na 
dan, mu pripada pravica do 

sorazmerno višjega povračila za 
prehrano med delom 

če je delojemalec na delu deset 
ur ali več, se za ta dan, poleg 

povračila stroškov za prehrano 
med delom (6,12 EUR) prišteje še 

0,76 EUR za vsako dopolnjeno 
uro prisotnosti na delu po osmih 

urah prisotnosti na delu 

2. Prevoz na delo in z dela  

2.1. organiziran javni prevoz 
delavec je upravičen do povračila 

stroškov prevoza na delo in z 
dela najmanj v višini 70 % cene 
najcenejšega javnega prevoza 

do višine stroškov javnega 
prevoza, če je mesto opravljanja 
dela vsaj en kilometer oddaljeno 
od delojemalčevega običajnega 

prebivališča 

2.2. če javni prevoz ni 
organiziran oziroma ga 
delojemalec iz utemeljenih 
razlogov ne more uporabljati 

najmanj v višini 0,18 EUR za vsak 
polni kilometer razdalje med 

bivališčem do mesta opravljanja 
dela  

v višini 0,18 EUR za vsak 
dopolnjen kilometer 

3. Dnevnica za službena potovanja v RS                                                                             

3.1. nad 6 do 8 ur 6,20 EUR 7,45 EUR 

        nad 8 do 12 ur 8,50 EUR 10,68 EUR 

        nad 12 ur 17,00 EUR 21,39 EUR 

3.2.  če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, in 
potovanje traja nad 8 do 12 
ur 

 se  znesek dnevnice zmanjša za 
15 % 

 se  znesek dnevnice zmanjša za 
15 % 

3.3. če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, in 
potovanje traja nad 12 do 24 
ur 

 se  znesek dnevnice zmanjša za 
10 % 

 se  znesek dnevnice zmanjša za 
10 % 

4. Dnevnice za službena potovanja v tujini  so določene v Uredbi o povračilu stroškov za službena 
potovanja v tujini - Uredba za tujino (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami) 

4.1. nad 6 do 8 ur  črtana (Ur. list 51/2012) črtana (Ur.list 51/2012) 
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4.2. nad 10 do 14 ur 75 % zneska po Uredbi za tujino 75% zneska po Uredbi za tujino 

4.3. nad 14 do 24 ur cel znesek po Uredbi za tujino cel znesek po Uredbi za tujino 

4.3.1. Nemčija, Avstrija, 
Italija, Francija 

44 EUR 44 EUR 

4.3.2. Hrvaška, Bih, Srbija, 
Črna gora, Madžarska, 
Makedonija, Slovaška, Češka, 
Poljska, Bolarija, Romunija 

32 EUR 32 EUR 

4.4. če stroški prenočevanja 
vključujejo tudi plačilo 
zajtrka, in potovanje traja nad 
10 do 14 ur 

75 % zneska po Uredbi za tujino, 
zmanjšano za 15 % 

75 % zneska po Uredbi za tujino, 
zmanjšano za 15% 

4.5. če stroški prenočevanja 
vključujejo plačilo zajtrka, in 
potovanje traja nad 14 do 24 
ur 

90 % zneska po Uredbi za tujino 90% zneska po Uredbi za tujino 

5. Prevoz na službenem potovanju v Sloveniji 

5.1. povračilo stroškov 
prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi  

do višine dejanskih stroškov za 
prevoz z javnimi prevoznimi 

sredstvi  

do višine dejanskih stroškov za 
prevoz z javnimi prevoznimi 

sredstvi  

5.2. v primeru, da 
delojemalec uporablja lastno 
prevozno sredstvo 

0,37 EUR za vsak prevožen 
kilometer 

0,37 EUR za vsak prevožen 
kilometer 

6. Prevoz na službenem potovanju v tujini 

7. Prenočevanje na službenem potovanju 

prenočevanje na službenem 
potovanju 

v višini predloženega računa za 
prenočevanje, ki ga odobri 

delodajalec 

do višine dejanskih stroškov za 
prenočevanje, če je 

dokumentirano s potnim 
nalogom in z računi 

8. Terenski dodatek  

terenski dodatek 4,00 EUR na dan 4,49 EUR na dan 

9. Nadomestilo za ločeno življenje  

nadomestilo za ločeno 
življenje 

   334 EUR na mesec 

10. Regres za letni dopust      

regres za letni dopust 797,04 EUR 

najvišji znesek regresa za letni 
dopust, od katerega še ni 

potrebno obračunati prispevkov 
je 70% povprečne plače v RS za 

predpretekli mesec 

11. Jubilejne nagrade 
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jubilejne nagrade 30 %, 50 % ali 70 % povprečne 
plače zaposlenih v RS za pretekle 

tri mesece                                                           
delovna doba pri zadnjem 

delodajalcu 

  

 
za 10 let delovne dobe 

458,45 EUR 460 EUR 

za 20 let delovne dobe 764,09 EUR 689 EUR 

za 30 let delovne dobe 1.069,73 EUR 919 EUR 

za 40 let delovne dobe 
 

  919 EUR 

12. Odpravnina ob upokojitvi 

odpravnina ob upokojitvi 

v višini dveh povprečnih 
mesečnih plač delavca v zadnjih 

treh mesecih ali v višini dveh 
povprečnih plač v RS za pretekle 

tri mesece, če je to zanj ugodneje  

4.063 EUR 

3.059,36 EUR 

13. Solidarnostna pomoč  

v primeru smrti delavca 1.528,18 EUR 3.443 EUR 

v primeru smrti ožjega 
družinskega člana delavca 

764,09 EUR  3.443 EUR 

 
v primeru težje invalidnosti ali 
daljše bolezni delavca ter 
elementarne nesreče, ki 
prizadene delavca 
 
 

1.528,18 EUR 1.252 EUR 

14. Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo 

1. letnik - dijak  90,00 EUR 172,00 EUR 

2. letnik - dijak 120,00 EUR 172,00 EUR 

3. letnik - dijak 150,00 EUR 172,00 EUR 

4. letnik  - dijak 150,00 EUR 172,00 EUR 

študent 170,00 EUR 172,00 EUR 

Osnove za izračun prejemkov 

Plače v RS (vir: SURS) Bruto plača  Povprečna plača (bruto) zadnjih 
treh mesecev  

junij 2014 1.521,38 EUR 1.528,18 EUR 
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Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od 
davčne obravnave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih 
razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 s spremembami), ki v 130. členu določa, da mora 
delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo 
in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem 
potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali 
z izvršilnim predpisom. 
 
Davčno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, 
št. 13/11 – UPB7), ki v prvem odstavku 44. člena med dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja (v nadaljevanju davčna osnova), uvršča 
povračila stroškov v zvezi z delom pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. 
 
Če delodajalec izplačuje povračila teh stroškov v znesku, ki presega znesek, ki ga za navedena 
povračila določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 
razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06 s spremembami), se znesek posameznega povračila v 
delu, ki presega znesek, določen v Uredbi, všteva v davčno osnovo.    
(http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve
/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povrac
ila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojas
nilo/)  
 
Obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost: V skladu z zakonom o prispevkih za 
socialno varnost se prispevki za socialno varnost obračunavajo in plačujejo pri jubilejnih nagradah, 
odpravninah in solidarnostnih pomočeh ter povračilih stroškov v zvezi z delom v delu, ki presega z 
uredbo vlade določen znesek teh prejemkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.  
 
Zap. 1 - KPOP: Če delavec dela pri dveh delodajalcih, mu pripada pri vsakem delodajalcu sorazmerni 
del povračila za prehrano med delom, ki dnevno ne sme biti nižje od 4,90 EUR.  
Zap. 1 - Uredba: Povračilo stroškov prehrane med delom za vsak dan, ko je delojemalec na delu vsaj 4 
ure, se ne všteva v davčno osnovo v višini 6,12 EUR. Če je delojemalec na delu več kot 10 ur, se v 
davčno osnovo dodatno ne všteva 0,76 EUR za vsako nadaljnjo dopolnjeno uro po 8. urah prisotnosti. 
 
Zap. 2 - KPOP: Če javni prevoz ni organiziran oziroma ga delavec iz utemeljenih razlogov ne more 
uporabljati, je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela najmanj v višini 0,18 EUR, 
oziroma v vsakokratni višini po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, 
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za vsak polni kilometer razdalje med bivališčem, določenim v 
pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec je upravičen 
do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela za dneve prisotnosti na delu, od kraja bivališča, 
določenega v pogodbi o zaposlitvi, do sedeža delodajalca oziroma do mesta opravljanja dela. Delavec 
ni upravičen do povračila stroškov prevoza, če delodajalec organizira brezplačni prevoz na delo in z 
dela. 
 
Zap. 2 - Uredba: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo do višine 
stroškov javnega prevoza, od mesta opravljanja dela do običajnega prebivališča delojemalca, ki je 
najbližje mestu opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela oddaljeno od delojemalčevega 
običajnega prebivališča vsaj 1 kilometer. Če delojemalec nima možnosti uporabe javnega prevoza, se 
v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza v višini 0,18 EUR za vsak polni kilometer. Če 
ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila v privatne namene in mu delodajalec za tako 
uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov prevoza na delo všteva v davčno osnovo.  

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/dohodnina_pojasnila/dohodek_iz_zaposlitve/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja/povracila_stroskov_v_zvezi_z_delom_in_izplacila_drugih_dohodkov_iz_delovnega_razmerja_splosno_pojasnilo/
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Zap. 4: Delavec je upravičen do dnevnice pod pogoji in v višini, ki ga določa Uredba o povračilu 
stroškov za službena potovanja v tujino - Uredba za tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 
96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07, 30/09 in 51/12). V uredbi za tujino so določene dnevnice 
še za ostale države in območja. Če je na službenem potovanju v tujino zagotovljena brezplačna 
prehrana, se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 % pripadajoče dnevnice 
te uredbe. Za odsotnost nad 14 do 24 ur delojemalcu pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost 
nad 10 do 14 ur dva obroka. Za vse tiste, ki uporabljajo uredbo za tujino posredno velja davčna 
uredba. Ta za obračun dnevnic predpisuje tri vrste dnevnic:  za službeno potovanje od 6-8 ur,  za 
službeno potovanje nad 8-14 ur in za službeno potovanje nad 14 do 24 ur.  
 
Zap. 5 - Uredba: Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo 
do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega 
avtomobila. Povračilo stroškov prevoza se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim 
nalogom, dokazili in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za 
posamezno vrsto prevoza. Če delojemalec uporablja službeno vozilo, se za povračilo stroškov prevoza 
šteje tudi povračilo stroškov za takse, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za gorivo. Če 
delojemalec uporablja službeno vozilo tudi v privatne namene, podjetje pa mu ne zagotavlja goriva za 
opravljene poti v privatne namene, je treba dejanske stroške goriva sorazmerno razmejiti. Razmejitev 
stroškov goriva med stroški za službene in stroški za privatne vožnje mora biti pregledna in 
dokumentirana z verodostojnimi dokazili.  

Zap. 6: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, 15. člen: "Če je v nalogu za službeno 
potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo 
stroški v višini 18 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi 
kilometer." 
 
Zap. 8 - KPOP (terenski dodatek): Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če delajo na terenu 
zunaj sedeža delodajalca ali poslovne enote in zunaj kraja stalnega ali začasnega bivališča delavca ter če 
sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče. Šteje se, da je delavec, če dela in biva na terenu od 
12 ur do 24 ur, upravičen do treh obrokov prehrane. V primeru, ko delodajalec delavcu ne zagotovi treh 
obrokov prehrane, mu pripada povračilo stroškov za delo na terenu v višini znižane dnevnice, in sicer: če 
je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60 % dnevnice, če sta zagotovljena dva obroka prehrane, pa v 
višini 30 % dnevnice. 
 
Zap. 11 - KPOP: Delavcu pripada jubilejna nagrada za 10, 20 in 30 let. Nekateri zneski jubilejnih nagrad 
presegajo zneske kot so navedeni v Uredbi. Kadar so zneski jubilejnih nagrad izplačani nad zneski kot 
so v Uredbi, se razliko obdavči.    
 
Zap. 12 - KPOP: Odpravnina ob upokojitvi se izplača v višini, določeni v 132. členu Zakona o delovnih 
razmerjih.  

Za zasebnika 
  

   Fizični osebi, ki opravlja dejavnost, se na podlagi 57. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2)  priznajo kot 
odhodek stroški, ki se nanašajo izključno na zavezanca, do višine, določene z Uredbo o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer stroški v zvezi s 
službenimi potovanji, stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, stroški dela na 
terenu. 
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Cene bencina in kilometrina za službena potovanja v tujino (za junij in julij 2014)  

Datum 08.07.2014 22.07.2014 05.08.2014 19.08.2014 

Bencin 95 oktanov v EUR/l  
(www.petrol.si) 

1,498 1,478 1,463 1,443 

Kilometrina - 18 % od cene bencina v EUR, 
od 7.7.2012-Uradni list št. 51/2012 

0,2696 0,2660 0,2633 0,2597 

 

5 PREDLAGANJE REK OBRAZCEV ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA 

RAZMERJA 

V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31.3.2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, 

ki začne veljati 1.4.2014.  Pravilnik REK na novo določa rok za predlaganje podatkov o povračilih 

stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se skladno z določili 44. 

člena Zakona o dohodnini, ne vštevajo v davčno osnovo. Če so dohodki, ki se ne vštevajo v davčno 

osnovo, izplačani samostojno, izplačevalec predloži individualne podatke iz obračuna davčnih 

odtegljajev. Na zbirnem REK-1 obrazcu izpolni le podatke o izplačevalcu, številu prejemnikov dohodka 

in označi vrsto dohodka 1190 – Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne všteva v davčno osnovo. V 

teh primerih se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v 

davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, ki sledi mesecu v katerem so bili izplačani.    

 

6 LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2014 

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2014 na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in 
lestvice za odmero dohodnine za leto 2014  (Uradni list RS, št. 108/13). 

     Stopnje dohodnine: 
    Če znaša neto letna 

Znaša dohodnina v eurih  davčna osnova v eurih 
 Nad Do       
   8.021,34        16 % 
 8.021,34 18.960,28 1.283,41   + 27 %  nad 8.021,34 
 18.960,28 70.907,20 4.236,92   + 41 %  nad 18.960,28 
 70.907,20   25.535,16   + 50 %  nad 70.907,20 
   



 

 
10 

 
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, 
se za davčno leto 2014 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta: 

 Če znaša neto mesečna 

Znaša dohodnina v eurih  davčna osnova v eurih 
 Nad Do     
   668,44        16 % 
 668,44 1.580,02 106,95   + 27 %  nad 668,44 
 1.580,02 5.908,93 353,08   + 41 %  nad 1.580,02 
 5.908,93   2.127,93   + 50 %  nad 5.908,93 
 

     Davčne olajšave: 
    1. Splošna olajšava 
    Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2014: 

 

Če znaša skupni dohodek v eurih 
Znaša splošna 

olajšava v eurih 
  Nad Do   
    10.866,37 6.519,82 

  10.866,37 12.570,89 4.418,64 
  12.570,89   3.302,70 
   

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva: 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz 
delovnega razmerja v eurih 

Znaša splošna 
olajšava v eurih 

  Nad Do   
    905,53 543,32 

  905,53 1.047,57 368,22 
  1.047,57   275,22 
  Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava 

se davčna osnova zmanjša za 275,22 eura. 
 

     2. Osebne olajšave 
    

Namen 
Letna olajšava v 

eurih 
Mesečna olajšava 

v eurih  
  invalidu s 100% telesno 

okvaro  
17.658,84 1.471,57 

   
3. Posebna osebna olajšava 

   za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta  znaša 2.477,03 eura, 
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4. Posebna  olajšava  
    ·         za vzdrževane otroke 

        

  
Letna olajšava v 

eurih 
Mesečna 

olajšava v eurih  
 Za prvega vzdrževanega otroka  2.436,92 203,08 
 Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83 
 Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 
 Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 
 Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 
 Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 
 Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,44 evra) 

glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.  
 

 ·         za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 
 Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih  

2.436,92 203,08 

     5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 eurov letno. 
 
6. Minimalna plača 

 Minimalna plača 
  

Obdobje Znesek Uradni list RS št. 
  

od 1. januarja 2014 789,15 EUR 7/2014 
  

od 1. januarja 2013 783,66 EUR 8/2013 
  

od 1. januarja 2012                  763,06 EUR 5/2012 
  

od 1. januarja 2011 do 
31. decembra 2011 

748,10 EUR  3/2011 
  

     Minimalna plača je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času. Zajema osnovno plačo, 
del plače za delovno uspešnost, del plače za poslovno uspešnost in dodatke. V minimalno plačo niso 
zajeta povračila stroškov v zvezi z delom (npr. povračilo za prehrano, prevoz na delo) in drugi osebni 
prejemki (npr. odpravnine, jubilejne nagrade). Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do 
sorazmernega dela minimalne plače. 

 


