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PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZDRAVSTEVNO ZAVAROVANJE  

ZA DRUGE VRSTE IZPLAČIL V LETU 2021  

(ŠTUDENTSKO DELO, ZAČASNO IN OBČASNO DELO UPOKOJENCEV,..)  

 

1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne plače za 
oktober preteklega koledarskega leta. Upoštevajoč podatek Statističnega urada RS (povprečna bruto plača 
za oktober 2020 znaša 1.821,44 EUR = PP) so v spodnji tabeli navedeni zneski prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje v letu 2021: 

Vrste zavarovancev Stopnja/osnova 

Znesek 

prispevka od 

1. 1. do 

31. 12. 2021 

Način 

plačevanja 

prispevka 

Zavarovanci iz 12., 13. 

in 14. točke prvega 

odstavka 15. člena 

ZZVZZ 

 
Državljani RS in tujci, 

zavarovani v tujini, za 

čas prebivanja v RS, ko 

ne morejo koristiti 

pravic iz tujine 

 

8,20 % od PP 149,36 EUR mesečno 

Zavarovanci iz 17., 18., 

in 21. točke prvega 

odstavka 15. člena 

ZZVZZ 

 
Prejemniki socialne 

pomoči, priznavalnin 

ter osebe, ki niso 

zavarovane iz drugega 

naslova 

 

2 % od PP 36,43 EUR mesečno 

Zavarovanci iz 22. 

točke prvega odstavka 

15. člena ZZVZZ 

Zaporniki 

0,53 % od PP 

in 

12,92 % od PP 

 

9,65 EUR 

in 

235,33 EUR 
 

mesečno 

Zavarovanci iz 10. 
točke 17. člena ZZVZZ 
 

Osebe, ki opravljajo 

dejavnost kot 

postranski poklic 

(popoldanci, dopolnilna 

dejavnost na kmetiji) 

 

 

0,53 % od PP 

in 

6,36 % od 25 % PP  

 
 

9,65 EUR 
in 

28,96 EUR 
 

 

mesečno 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
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Zavarovanci iz 10. 

točke 17. člena ZZVZZ 

Osebe, ki opravljajo 

dejavnost kot 

postranski poklic 

(sobodajalci) 

 

0,53 % od PP*5/12 

in 

6,36 % od 25 % 

PP*5/12 

 

4,02 EUR 
48,24 EUR 

in 

12,07 EUR 
144,84 EUR 

 

mesečno ali 

enkrat letno 

 

mesečno ali 

enkrat letno 

 
Zavarovanci iz 1., 3., 

6., 9. in 12. točke 17. 

člena in 2., 4., 5., 6. in 

7. točke 18. člena 

ZZVZZ 

 

Dijaki, študenti pri 

praktičnem in 

študentskem delu, idr. 

0,30 % od PP 5,46 EUR mesečno 

Zavarovanci iz 1., 3., 8. 

in 9. točke 18. člena 

ZZVZZ 

Osebe, ki sodelujejo v 

organiziranih akcijah, 

npr. civilne zaščite 

0,40 % od PP 
7,29 
EUR 

enkrat letno 

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 17. člen 
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 18. člen: 

 
 

2. Sprememba pavšalnega zneska v pro.3 programu plače 

Izberete obdobje za obračun začasnega in občasnega dela upokojencev v letu 2021. Vnosi→Davki in 
prisp. 
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Na seznamu davkov in prispevkov poiščete prispevek za zdravstvo (pavšal). Na gumb spremeni zgoraj se 
nastavitev za ta prispevek odpre in se lahko pavšalni znesek spremeni. 

 

Spremenite znesek na razmerju, ki ga imate za to vrsto izplačil pripravljenega na 5,46 v obeh stolpcih in 
spremembo zapišete. 
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Če razmerja ne poznate, poiščete postavko, ki jo uporabite za izračun te vrste izplačila. Vnosi→Tipi 
postavk 

 

Poiščete postavko za obračun dela upokojencem. 

 

Preverite razmerje na postavki in na to na tem razmerju na davkih in prispevkih spremenite pavšalni 
znesek za zdravstveno zavarovanje. 
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V primeru obračuna za študentsko delo, je postopek spremembe pavšalnega zneska za zdravstvo enak, 
le da je sprememba na obdobju in razmerju za študentsko delo oz. podatek o razmerju najdete prav 
tako na postavki za obračun študentskega dela. 

 

 

 

 


