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Številka:  61/2020 

Datum: 7.12.2020 
 

  

 

Delavci,  zaposleni pri samostojnih podjetnikih in 
pri pravnih osebah: 

Pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja, doseženih pri 
glavnem delodajalcu, ki se izplačujejo za mesečno obdobje, se 
akontacija dohodnine izračuna na podlagi lestvice za 
dohodnino, preračunane na 1/12 leta, z upoštevanjem 1/12 
zneska splošne, osebne in posebne olajšave. Za glavnega 
delodajalca se šteje delodajalec, pri katerem zavezanec 
dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja.  

  

 

 

Spremembe ZDoh-2, ki so pričele veljati v letu 2019, 
prinašajo novo dohodninsko lestvico in spremembo 
splošne olajšave, pri čemer se uporabljajo za vsa izplačila 
v letu 2020, ne glede na katero obdobje se izplačilo nanaša. 
Delodajalci bodo torej že pri obračunu decembrske plače, 
ki bo izplačana v januarju 2020, uporabili naslednje 
podatke: 

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za 
odmero dohodnine za leto 2020  so zneski olajšav in 
zneski skupnega dohodka, preračunani na 1/12 leta, 
naslednji:  

Če znaša neto mesečna davčna osnova 
znaša dohodnina v EUR 

NAD DO 

   708,33 €  16 %  

   708,33 €   2.083,33 €  113,33 € +26 % nad   708,33 € 

2.083,33 €   4.166,67 €  470,83 € + 33 % nad   2.083,33 € 

4.166,67 €   6.000,00 €              1.158,33 € + 39 % nad   4.166,67 € 

6.000,00 €               1.873,33 € + 50 % nad   6.000,00 € 

Mesečne (1/12 letne) splošne davčne olajšave v letu 2020: 
Če je mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja 

znaša splošna olajšava 
NAD DO 

   1.109,74 €   291,67 €+(1.558,37-1,40427 x bruto dohodek) 

1.109,74 €        291,67 € 

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se 

davčna osnova zmanjša za 174,44 €. 

 

Tabela posebnih in osebnih olajšav pri dohodnini za leto 2020: 

Posebne olajšave:  

- za prvega vzdrževanega otroka 203,08.€ 

- za drugega vzdrževanega otroka 220,77 € 

- za tretjega vzdrževanega otroka 368,21 € 

- za četrtega vzdrževanega otroka 515,65 € 

- za petega vzdrževanega otroka 663,09 € 

- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 203,08 € 

- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 735,83 € 

Osebne olajšave:  

- invalid s 100 % telesno okvaro 1.471,57 € 



 

 

 

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 € letno. 

 

 
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za delavce v delovnem 

razmerju 

Osnova Znesek povprečne letne plače (PLP)  Znesek v EUR Velja za izplačila 

58 % PLP 1.753,84 € 1.017,23 € od 01. 03. 2020 do 28. 02. 2021 

 

Minimalna plača 
  

Od 1. 1.2020-31.12.2020 940,58 € 

ZMinP-B 

UL RS, št. 
83/2018 

Samostojni podjetniki (s.p.)  

ZAVAROVALNE OSNOVE  Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –  
NOVEMBER 2020 

 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v  
EUR   

% 
Prehodni davčni 

podračun  Referenca  

60 % 
PP** 

€ 
3,5 PP*** 

€ 

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO 
nižja od 60 % od 1.681,55        1.052,30  6.138,44   

Prispevki zavarovanca za PIZ  15,50     163,11 951,46 

Prispevki delodajalca za PIZ  8,85     93,13        543,25 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003  SI19 DŠ-44008  256,24  1.494,71  

Prispevki zavarovanca za ZZ  6,36     66,93 390,40 

Prispevki delodajalca za ZZ  6,56     69,03 402,68  

Prispevki za poškodbe pri delu  0,53     5,58 32,53  

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073  SI19 DŠ-45004  141,54  825,61  

Prispevki zavarovanca za starš. var.  0,10     1,05 6,14 

Prispevki delodajalca za starš. var.  0,10     1,05 6,14 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030  SI19 DŠ-43001  2,10 12,28 

Prispevki zavarovanca za zaposlovanje  0,14     1,47  8,59 

Prispevki delodajalca za zaposlovanje  0,06     0,63  3,68  

Skupaj prispevki za zaposlovanje   SI56 011008881000030  SI19 DŠ-42005  2,10  12,27  

Skupaj drugi prispevki        4,20  24,55  

PRISPEVKI SKUPAJ        401,98  2.344,87  

* DŠ pomeni davčna številka zavezanca  
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2019 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače; znesek 

izračuna 60 % od 1.753,84 = 1.052,30 EUR.  

*** 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) 1.753,84 x3,5=6.138,44 EUR.  

Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v mesecu za  
pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. 

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSV  
najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. 
 

 

OBVEZNOSTI ZA zasebnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost za  NOVEMBER 2020:  

prispevek za PIZ 36,56 EUR 

prispevek za  zdravstveno zavarovanje 36,92 EUR 

Minimalna bruto urna postavka za začasno in občasno delo upokojencev in 
študentskega dela 

 

Začasno in občasno delo upokojencev – minimalna bruto urna postavka             5,05  EUR 

Študentsko delo – minimalna bruto urna postavka v 2020             5,40  EUR 

Pripravila: Ksenija Klobučar  


