
 
 

OBVESTILO ČLANOM  
OOZ NOVO MESTO 

 

 Junij 2022 

Številka:    69/2022 

Datum:   6.6.2022 
 

  

 

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.  

  

 

 

Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero 
dohodnine za leto 2022  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 

   729,58 €  16 %  

   729,58 €   2.145,83 €  116,73 € +26 % nad   729,58 € 

2.145,83 €   4.291,67 €  484,96 € + 33 % nad   2.145,83 € 

4.291,67 €   6.180,00 €              1.193,08€ + 39 % nad   4.291,67 € 

6.180,00 €               1.929,53 € + 45 % nad   6.180,00 € 

Mesečne (1/12 letne) splošne davčne olajšave v letu 2022: 
Če je mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja 

znaša splošna olajšava 
NAD DO 

   1.143,03 €   375,00 €+(1.605,12-1,40427 x bruto dohodek) 

1.143,03 €        375,00 € 

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

davčna osnova zmanjša za 375,00 €. 

  

 

Tabela posebnih in osebnih olajšav pri dohodnini za leto 2022:: 

 

Posebne olajšave:  

- za prvega vzdrževanega otroka 209,17.€ 

- za drugega vzdrževanega otroka 227,39 € 

- za tretjega vzdrževanega otroka 379,26 € 

- za četrtega vzdrževanega otroka 531,12 € 

- za petega vzdrževanega otroka 682,99 € 

- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 209,17 € 

- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 757,91 € 

OSEBNE OLJAŠAVE: - invalid s 100 telesno okvaro 1.515,72 

- Zavezanec po dopolnjenem 70. letu starosti 125,00 



 
 
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.19,09 € letno. 

 

 
Najnižje osnove za plačilo prispevkov za delavce v delovnem 

razmerju 

Osnova Znesek povprečne letne plače (PLP) 
V EUR 

Znesek v EUR Velja za izplačila 

60 % PLP 1.856,20 1.113,72 od 1.1.2022 DO 28.2.2022 

60 % PLP 1.969,59  1.181,75 od 1.3.2022 do 28.2.2023  

 

Minimalna plača   

od 1. 1.2021-31.12.2021 

 od 1.1.2022 – 31.12.2022 

1.024,24 

1.074,43 
 

 

Samostojni podjetniki (s.p.)  

ZAVAROVALNE OSNOVE  Prispevki za socialno varnost SAMOZAPOSLENIH  MAJ 2022 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v  
EUR  1.856,20 % 

Prehodni davčni 
podračun  Referenca  1.181.75 6.893,57 

Prispevki zavarovanca za PIZ  15,50     183,17 1.068,50 

Prispevki delodajalca za PIZ  8,85     104,58 610,08 

Skupaj prispevki za PIZ   SI56 011008882000003  SI19 DŠ-44008  287,75 1.678,58 

Prispevki zavarovanca za ZZ  6,36     75,16 438,43 

Prispevki delodajalca za ZZ  6,56     77,52 452,22 

Prispevki za poškodbe pri delu  0,53     6,26 36,54 

Skupaj prispevki za ZZ   SI56 011008883000073  SI19 DŠ-45004  158,94 927,19 

Prispevki zavarovanca za starš. var.  0,10     1,18 6,89 

Prispevki delodajalca za starš. var.  0,10     1,18 6,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   SI56 011008881000030  SI19 DŠ-43001  2,36 13,78 

Prispevki zavarovanca za zaposlovanje  0,14     1,65 9,65 

Prispevki delodajalca za zaposlovanje  0,06     0,71 4,14 

Skupaj prispevki za zaposlovanje   SI56 011008881000030  SI19 DŠ-42005  2,36 13,79 

Skupaj drugi prispevki        4,72 27,57 

PRISPEVKI SKUPAJ        451,41 2.633,34 

 

* DŠ pomeni davčna številka zavezanca  
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2020 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače; znesek 

izračuna 60 % od 1.969,59 = 1.181,75 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) 1.969,59 x 3,5 = 6.893,75 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  MAJ 2022:  

prispevek za PIZ OD 1.4.2022 DALJE 41,04 EUR 

prispevek za  zdravstveno zavarovanje OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 40,00 EUR 

Minimalna bruto urna postavka za začasno, občasno delo upokojencev študentov 
in prispevkov za ožje družinske člane za APRIL 2022: 

 

Začasno in občasno delo upokojencev – minimalna bruto urna postavka  
od 1.3.2021-28.2.202 

            6,17  EUR 

Študentsko delo – minimalna bruto urna postavka od 15.1.2022             6,17 EUR 

Prispevek za delo ožjih družinskih člaov             5,77 EUR mesečno 



 
 

Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 (PP): 1.969,59 EUR 
Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 20222 naša 90% zadnje znane povprečne letne plače: 90 % od 
1.969,59 EUR =1.772,63 eEUR 

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) – MAJ 2022 

      

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR 
  

Prehodni davčni 
podračun Referenca 

90 % 
PP** 

3,5% 
PP*** 

  1.772,63 6.893,57  

1.856,20       

Prispevki zavarovanca za PIZ 15,50%     274,76 1.068,50 

Prispevki delodajalca za PIZ 8,85%     156,88 610,08 

Skupaj prispevki za PIZ   
SI56 
011008882000003 

SI19  
DŠ-44008 431,64 1.676,58 

Prispevki zavarovanca za ZZ 6,36%     112,74 438,43 

Prispevki delodajalca za ZZ 6,56%     116,28 452,22 

Prispevki za poškodbe pri delu 0,53%     9,39 36,54 

Skupaj prispevki za ZZ   
SI56 
011008883000073 

SI19  
DŠ-45004 238,41 927,19 

Prispevki zavarovanca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89 

Prispevki delodajalca za starš. var. 0,10%     1,77 6,89 

Skupaj prispevki za starš. var.   
SI56 
011008881000030 

SI19  
DŠ-43001 3,54 13,78 

Prispevki. zavarovanca za zaposlovanje 0,14%     2,48 9,65 

Prispevki delodajalca za zaposlovanje 0,06%     1,06 4,14 

Skupaj prispevki za zaposlovanje   
SI56 
011008881000030 

SI19  
DŠ-42005 3,54 13,79 

Skupaj drugi prispevki       7,08 27,57 

PRISPEVKI SKUPAJ       677,13 2.633,34 

 

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): 1.969,59 X3,5  = 6.893,57 EUR. 
Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.  
 

 

DRUGI OSEBNI PREJEMKI IN POVRAČILA STROŠKOV 
 

Navajamo višine nekaterih povračil, ki so do višine Uredbe o davčni obravnavni povračil stroškov in drugih dogodkov 
iz delovnega razmerja neobdavčeni. Če jih presežete, so povračila obdavčena.  
Prehrana med delom: 6,12 EUR na dan za najmanj 4 ure prisotnosti na delu  
Prevoz na delo: povračilo stroškov javnega prevoza oziroma 0,18 EUR za vsak dopolnjen km, če ni javnega prevoza 
                             do 140 EUR neobdavčeno (glejte Uredbo v Uradnem listu RS, št. 104/21 in 114/21) 
Kilometrina na službenem potovanju za uporabo lastnega vozila: 0,37 EUR na vsak prevožen km 
Dnevnice za službena potovanja v RS: nad 6 do 8 ur - 7,45 EUR, nad 8 do 12 ur - 10,68 EUR, nad 12 ur - 21,39 EUR.  
Regres za letni dopust: do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS 
Plačila dijakom in študentom za obvezno mesečno delo:  za dijake in študente 172 EUR 
Terenski dodatek: 4,49 EUR 
Jubilejne nagrade: 10 let – 460 EUR, 20 let – 689 EUR, 30 let – 919 EUR, 40 let – 919 EUR  

PLAČILO ČLANARINE OBRTNO-ZBORNIČNEGA SISTEMA 

Članarino obrtno-zborničnega sistema plačate na OZS, ta pa članarino v sorazmernem deležu (70 %) razdeli na OOZ. 
Račun s plačilnim nalogom za članarino Obrtno-zborničnega sistema prejmete mesečno skupaj z v reviji Obrtnik 
Podjetnik. Članarino vedno nakazujte na OZS, Celovška 71, Ljubljana, TRR SI56 1910 0001 0141 210 pri Deželni 
banki. Na računu je naveden tudi morebitni dolg oziroma znesek neplačane članarine, ki ga plačajte na isti račun. Za 
morebitna dodatna pojasnila nas pokličite.  

 

 
Pripravila: Ksenija Klobučar                                                                       

 


