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SPREMEMBA VREDNOSTI PAVŠALN IH PRISPEVKOV 
 

Od 01.04.2021 so se spremenile vrednosti pavšalnih prispevkov  za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje v odvisnosti od vrste zavarovanca: 

 

Vrste zavarovancev Znesek višine pavšalnega 

prispevka 

Ostali pogoji Pravna 

podlaga 

1) otroci in mladostniki z 

motnjami v telesnem in 

duševnem razvoju pri praktičnem 

pouku v podjetjih za 

usposabljanje ali na obveznem 

praktičnem delu; 

2) osebe, ki so po končanem 

šolanju na prostovoljni praksi, ne 

glede na to, ali za to prakso 

prejemajo nagrado; 

3) vojaški invalidi, civilni invalidi 

vojne in druge invalidne osebe na 

poklicni rehabilitaciji oziroma 

usposabljanju pri praktičnih delih 

in vajah; 

4) osebe, ki se po predpisih, ki 

urejajo trg dela, ali po predpisih, 

ki urejajo zaposlovanje invalidov, 

usposabljajo z delom pri izvajalcu 

ukrepa aktivne politike 

zaposlovanja, razen oseb, ki 

opravljajo javna dela; 

5) osebe, ki na podlagi predpisov, 

ki urejajo prekrške in izvrševanje 

kazenskih sankcij, opravljajo 

7,76 EUR Prispevek se plačuje mesečno 

2., 3., 4., 5. 

in 6. alinea 

3. odstavka 

20. člena 

ZPIZ-2 
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določene naloge v splošno korist 

ali v korist lokalne skupnosti; 

1) dijaki in študenti pri 

praktičnem pouku, pri 

opravljanju proizvodnega dela 

ali delovne prakse in na 

strokovnih ekskurzijah; 

2) dijaki ter študenti na 

dodiplomskem in podiplomskem 

študiju pri opravljanju začasnega 

in občasnega dela v skladu s 

predpisi, ki urejajo to delo. 

11,60 EUR Prispevek se plačuje  letno 

1. in 10. 

alinea 3. 

odstavka 

20. člena 

ZPIZ-2 

1) osebe na prestajanju kazni 

zapora in mladoletniki, proti 

katerim se izvršuje vzgojni ukrep 

oddaje v prevzgojni dom, so pri 

delu, poklicnem izobraževanju in 

pri opravljanju dovoljenih 

dejavnosti v skladu s tem 

zakonom obvezno zavarovane 

tudi za primer invalidnosti, ki je 

posledica poškodbe zunaj dela, 

nastale zaradi višje sile. 

15,45 EUR Prispevek se plačuje mesečno 

4. odstavka 

20. člena 

ZPIZ-2 

1) osebe, ki samostojno opravlja 

pridobitno ali drugo dovoljeno 

dejavnost, vendar ni zavarovana 

po 15. členu ZPIZ-2, pri 

opravljanju navedene dejavnosti; 

2) oseba, ki opravlja kmetijsko ali 

gozdarsko dejavnost in ni 

zavarovana po 17. členu ZPIZ-2, 

se lahko zavaruje za invalidnost 

in smrt, ki je posledica poškodbe 

pri delu ali poklicne bolezni pri 

opravljanju navedene dejavnosti. 

38,68 EUR Prispevek se plačuje mesečno 

1. alinea 1. 

odstavka 

20. člena 

ter 2. in 20. 

člena ZPIZ-

2 
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1) osebe v času opravljanja 

organiziranih aktivnosti; 
3,84 EUR Prispevek se plačuje  letno 

5. odstavka 

20. člena 

ZPIZ-2 

1) sobodajalci, ki občasno oz. 

največ 5 mesecev opravljajo 

dejavnost kot sobodajalci in niso 

zavarovani po 15. členu ZPIZ-2 

Letni znesek: 193,40 EUR 

Mesečni znesek: 16,11 EUR 

Prispevek se plačuje mesečno 

8. alinea 3. 

odstavka 

20. člena 

ZPIZ-2 
 

 

1. PRIMER UREDITVE SPREMEMBE PAVŠALNEGA PRISPEVKA ZA DELO DIJAKOV V PROGRAMU 

PRO.3 PLAČE 

 

Vnosi  Davki in prispevki  

 

Na obdobju kjer se nahaja obračun dijaškega dela poiščete prispevek piz, ki se plačuje enkrat letno v davkih 

in prispevkih. 

 

 
Na seznamu prispevkov in davkov poiščete prispevek piz pavšal, ki se nanaša na delo dijakov in se plačuje 

enkrat letno (ime prispevka se lahko razlikuje od primera na spodnji sliki). 
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Pri procentu/znesku za zavezanca vpišite novo vrednost pavšalnega prispevka, ki je od 01.04.2021 v 

znesku 11,60 eur. Razmerje, kjer je potrebno spremeniti pavšalni znesek boste našli po znesku, ki je sedaj 

na razmerju -  do 31.3.2021 je cena pavšalnega zneska znašala 10,96 EUR. 
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Spremembo zneska shranite. 

 

 
 

NAJNIŽJA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA 
SOCIALNO VARNOST ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU 
/ REGRES ZA PREHRANO 
 
Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega 
razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila 
od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja 
znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače 
preteklega leta. 

Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu 
z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 60 % povprečne plače. 

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 
1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in izplačila od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne 
plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur). 

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na 
četrti odstavek 144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od 
plače in nadomestila plače za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1. 7. do 31. 12. 2021, 
določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so plače za posamezen 
mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova uporablja za izplačila od 1. 8. 2021 do 
vključno 31. 1. 2022. 

Vir: FURS 

 

1. UREDITEV NAJNIŽJE OSNOVE ZA PLAČILO PRISPEVKOV ZA MESEC JULIJ 2021 In REGRESA ZA 

PREHRANO V PROGRAMU PRO.3 PLAČE 

 

V pro.3 plače boste najnižjo osnova za plačilo prispevkov za mesec julij 2021 spremenili v nastavitvah 

obdobja.   

 

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=ZAKO8321
https://www.fu.gov.si/novica_ajax/novica/najnizja_osnova_za_obracun_prispevkov_za_socialno_varnost_za_osebe_v_delovnem_razmerju_11094/
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Ob odpiranju obdobja za julij 2021 boste v nastavitvah obdobja spremenili osnovo za prispevke. 
 

Popravite znesek na podatku Osnova za prispevke na obdobju plače (uporabniki lahko imate tudi drugačen 

naziv za ta podatek), ki bo izplačana po 1.8.2021 (plača za mesec JULIJ 2021) na  ZNESKI ZA OBDOBJE- 

vnese se nova najnižja osnova za plačilo prispevkov 1024,24 EUR.  

 
Aneksi določajo novo višino regresa za prehrano med delom, in sicer znaša regres za prehrano kot 

povračilo stroškov prehrane med delom že za mesec junij 2021 (izplačilo v mesecu juliju 2021) 4,30 EUR, 

javnemu uslužbencu pa pripada za dan prisotnosti na delu. 

 

Obdobja→Nastavitve obdobja 
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POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA  
 

a) Povračilo stroškov prevoza v primeru, ko javni uslužbenec ni prisoten na delu celoten mesec 
 

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev določajo, da se za povračilo stroškov prevoza na 

delo in z dela za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega 

se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela javnemu uslužbencu 

po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov  

za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne manj kot 30 evrov. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela 

se javnemu uslužbencu povrne glede na število prihodov na delo in odhodov z dela.  

 

Iz navedene določbe izhaja, da je javni uslužbenec, ki bi mu za polno mesečno prisotnost na delu pripadalo 

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine v znesku manj kot 30 eur, upravičen do 

povračila stroškov prevoza na delo in z dela v znesku 30 evrov. Javni uslužbenec manj kot 30 evrov za 

celomesečno prisotnost na delu v skladu z določbami aneksov ne more prejeti. Povračilo stroškov prevoza 

na delo in z dela se obračunava in izplačuje mesečno, zato velja enak način ugotavljanja in obračuna teh  

 

stroškov tudi po uveljavljenih spremembah aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Iz 

navedenega torej izhaja, da se na mesečni ravni ugotavlja, ali javnemu uslužbencu pripada povračilo 

stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ali povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v 

višini 30 eur, če je to za javnega uslužbenca ugodneje.  

 

Glede na to, da aneksi določajo, da se javnemu uslužbencu stroški prevoza na delo in z dela povrnejo glede 

na število prihodov na delo in odhodov z dela, pa se javnemu uslužbencu v primeru, ko ni prisoten na delu 

cel mesec, povrne povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zgolj za tiste dni, ko je bil prisoten na delu. 

 

Če je javni uslužbenec na mesečni ravni upravičen do povračila stroškov prevoza na delov in z dela v obliki 

kilometrine (ker ta znaša več kot 30 eur), potem v primeru, ko ni prisoten na delu celoten mesec, prejme 

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine le za tiste dni, ko je prisoten na delu (če je 

prisoten na delu 10 dni prejme povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine za teh 10 

dni). 

 

Če je bilo na mesečni ravni ugotovljeno, da je za javnega uslužbenca ugodnejše povračilo stroškov prevoza 

na delo in z dela v višini 30 eur, potem mu v primeru, ko ni prisoten na delu celoten mesec, pripada povračilo 

stroškov prevoza na delo in z dela glede na število prihodov na delo in z dela. Navedeno pomeni, da se 

javnemu uslužbencu, ki je bil na primer  v mesecu juniju 2021 prisoten na delu 10 dni, povračilo stroškov 

prevoza na delo in z dela povrne tako, da se znesek 30 eur deli z 21 (število delovnih dni v juniju) in pomnoži 

z 10 (število delovnih dni javnega uslužbenca v mesecu juniju), kar pomeni, da mu pripada povračilo 

stroškov na delo in z dela v višini 14,29 eur. 
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b) Izračun razdalje (števila kilometrov), za katere javnemu uslužbencu pripada povračilo stroškov 
prevoza  

 

Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev določajo, da se določitev razdalje od naslova 

stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na 

delo in z dela, do naslova v kraju opravljanja dela, javnemu uslužbencu veže na polni kilometer. Skladno z 

aneksi se ugotavlja razdalja od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova, s katerega se 

javni uslužbenec dejansko vozi na delo, do naslova, kjer javni uslužbenec opravlja delo, po najkrajši varni 

poti, 

 

Kot je že bilo pojasnjeno v prejšnji točki, se na mesečni ravni ugotavlja ali javnemu uslužbencu pripada 

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine ali povračilo stroškov prevoza na delo in z 

dela v višini 30 eur, če je to za javnega uslužbenca ugodneje. Menimo, da je treba na enak način, torej na 

mesečni ravni, izračunati tudi razdaljo, za katero pripada javnemu uslužbencu povračilo stroškov prevoza 

na delo in z dela. Navedeno na konkretnem primeru javnega uslužbenca, ki je od kraja bivališča do kraja 

opravljanja dela oddaljen 3,2 kilometra in je prisoten na delu celoten mesec junij, pomeni, da se razdalja 

določi tako, da se 3,2 kilometra pomnoži z 2 (kilometri za prihod in odhod) in z 21 (število delovnih dni v 

mesecu juniju). Zmnožek znaša 134,4. Za izračun kilometrine se skladno z določbo aneksov upoštevajo 

polni kilometri, kar v konkretnem primeru znaša 134 kilometrov. 

 

Če javni uslužbenec ni prisoten na delu celoten mesec, se razdalja za povračilo stroškov prevoza na delo in 

z dela izračuna le za tiste dni, ko je prisoten na delu (če je prisoten na delu 10 dni, njegova razdalje od kraja 

bivališča do kraja opravljanja dela, pa znaša 3,2 kilometra, se razdalja izračuna tako, da se 3,2 kilometra 

pomnoži z 2 in 10, kar znaša 64 kilometrov). 

 

c) Ugotavljanje razdalje po avtocesti ali drugi cesti (npr. regionalni, lokalni cesti) 
 

Pri  ugotavljanju razdalje za povračilo kilometrine se upošteva varna pot. Varna pot je tista pot, ki je 
urejena, redno vzdrževana in prevozna skozi vse leto. Med varne poti praviloma ne spadajo gozdne ceste, 
vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge 
neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa oziroma so kot takšne 
nedvoumno izkazane s strani delavca. Pri izračunu se ne upošteva poti, ki vodijo preko drugih držav, razen 
kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino, ali če javni uslužbenec to sam zahteva. Kadar ima javni 
uslužbenec možnost prevoza po avtocesti, lahko za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku 
razdalje »Google Zemljevidi« označi prevoz po avtocesti. 
 
V primeru, ko ima javni uslužbenec na voljo do kraja opravljanja dela tako pot po avtocesti kot tudi po 
drugi cesti (npr. regionalni ali lokalni cesti) in so ceste varne, se za izračun poti upošteva najkrajša pot. Če 
pot po regionalni ali lokalni cesti ni varna, potem se upošteva pot po avtocesti.  
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2. UREDITEV POVRAČILA STROŠKOV KILOMETRINE V PRO.3 

 

Formule s preverjanji (spodnji limit 30 EUR) se bodo v programu pro.3 plače nastavljale individualno 

glede na dosedanje nastavitve izračuna tipa dodatka I020 kilometrina. Za vnos kilometrov posameznega 

delavca lahko že sami uporabite nek prazen pomožni znesek na delavcih, formula na postavki I020 se 

bo pa pripravila individualno glede na nastavitve uporabnika.  

 

Zaradi nekaterih nejasnosti, kjer pojasnila ne omenjajo primerov, ko je zaposlen prisoten v mesecu 

juniju 2021 več kot 21 delovnih dni (6 tedenski delovni čas) in bi mu pripadal najnižji znesek povračila 

več kot 30 EUR (32,86 EUR) upamo, da bodo podane še dodatne obrazložitve. 

 

 


