
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

 

Oblike dela in obračuni plačil 

V Sloveniji se delodajalci poslužujejo različnih vrst dela. Ni nujno, da je njihov izbor pravilen 

in ima pravo pravno podlago. 

Najprej je potrebno poudariti, da so zaposleni delavci samo tisti, ki imajo pogodbo o 

zaposlitvi, zanje veljajo pravila Zakona o delovnih razmerjih /ZDR-1/ in so zavarovani za vse 

primere /pokojninsko, zdravstveno, starševsko varstvo, zaposlovanje/.  

Vse druge oblike, dela, ki jih poznamo, imajo podlago v drugi zakonih. Pa poglejmo še 

dodatne možnosti, ki so pogosto uporabljene: 

- Podjemna pogodba /ali pogodba o delu/ ima pravno podlago v Obligacijskem 

zakoniku in je v praksi eden najbolj zlorabljenih institutov, saj ima pogosto vse 

lastnosti delovnega razmerja /4. člen ZDR-1/, za kar pa sta delodajalec in delavec 

dolžna skleniti pogodbo o zaposlitvi. 

- Začasno in občasno delo upokojencev ima pravno podlagi v Zakonu o urejanju trga 

dela 

- Študentsko delo ima podlago v Zakonu o  zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti, ki ga je 1.1.2011 sicer nadomestil Zakon o urejanju trga dela, a v delu, 

kjer je opredeljeno študentsko delo, še vedno velja. 

- Kratkotrajno delo ima podlagi v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

in velja zgolj za najožje družinske člane v ravni vrsti. Je edina oblika, kjer je pogoj 

brezplačnost dela 

- Avtorska pogodba ima pravno podlago v zakonu o avtorski in sorodnih pravicah in jo 

je možno uporabiti samo za izvajanje v zakonu določenih del. 

Pogosto pa naletimo tudi na primere, kjer se posameznik, ki želi opravljati neko delo v 

odvisnem razmerju, za to registrira, pri tem pa ima naslednje možnosti: 

- Osebno dopolnilno delo – podlaga je Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 

črno 

- Opravljanje samostojnega poklica 

- Samostojna dejavnost – zakon o gospodarskih družbah. 

Ne glede na vrsto dela oz. status, v katerem bo delavec opravil delo za delodajalca, je vedno 

treba preveriti, ali gre za naravo dela, ki je primerljivo z delovnim razmerjem. Če je odgovor 

DA, potem sta delavec in delodajalec zavezana k sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. Odgovor 

bosta našla tudi v 4. členu Zakona o delovnih razmerjih /ZDR-1/, kjer je opredeljeno, kaj je 

delovno razmerje. 

 



 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 
SPIRIT Slovenija, javna agencija 
 

Podrobneje o posameznih statusih: 

Podjemna pogodba ter začasno in občasno delo 

Podjemna pogodba je posel, ki ga podjetnik uporabi v primerih, ko bo zanj delala 

brezposelna oseba ali oseba, ki je nekje drugje že zaposlena za krajši ali polni delovni čas ali 

pa je upokojenec. Za upokojenca podjetniki prvenstveno uporabljajo pogodbo za začasno in 

občasno delo upokojencev, ker ima ta pogodba lahko tudi nekatere elemente delovnega 

razmerja. Velja pa omejitev glede opravljenega števila ur v mesecu in glede letnega zaslužka. 

Če je teh ur premalo na voljo, potem se delodajalec za razliko posluži podjemne pogodbe. 

 

Po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, lahko delo opravljajo vsi upokojenci, 

ki prejemajo pokojnino. Tovrstne pogodbe imajo v nasprotju z podjemno in avtorsko 

pogodbo, lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja. Dohodek iz naslova te oblike 

dela ne vpliva na višino izplačane pokojnine, veljajo pa dodatno posebna pravila za oblike 

dela, ki jih lahko koristijo. Upokojenci imajo namreč omejitve za dohodek iz iz začasnega ali 

občasnega dela v višini 8.235,53 evrov letno /velja do 28.02.2022/. 

 

Avtorska pogodba 

Avtorske pogodbe spadajo pod oblike dela, kjer je rezultat avtorsko delo. Na podlagi 

Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, gre običajno za pisana, glasbena, umetniška, 

avtovizualna ali fotografska dela. Sestavine tovrstne pogodbe so enake kot pri podjemni, 

razlikujeta se zgolj po predmetu pogodbe. 

 

Študentsko delo  

Dijakom in študentom, ki koristijo oblike dela preko študentskega servisa, se ob prejemu 

neto nakazila prav tako obračunajo določeni prispevki in davki. Delodajalec je dolžan plačati 

tudi koncesijske dajatve.  Ob tem je potrebno povedati, da je določena minimalna postavka 

za leto 2022 v višini 6.17 € bruto oz. 5,21 € neto. Nove višine veljajo od 15. januarja 2022 

dalje.    

Osebno dopolnilno delo in kratkotrajno delo 

Za osebno dopolnilno delo se odločijo osebe po navadi kot predhodna preveritev 

podjetniške ideje, pred registracijo samostojne dejavnosti. Vendar je pri tem potrebno biti 

pozoren, saj pri tem velja omejitev, katero delo oziroma storitev lahko opravlja oseba in ni 

primerna za vse. Velja tudi omejitev prihodkov na trikratnik povprečne mesečne plače v RS 

za preteklo leto. Zadnji znani podatek je še za leto 2021 in znaša 3.625,95, za leto 2022 

podatka še ni. 

https://data.si/blog/izracun-avtorske-pogodbe/
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Kratkotrajno delo je posebna oblika, ki velja izključno za najožje družinske člane v ravni vrsti, 

gre za brezplačno obliko dela, ki je omejeno na 40 ur mesečno. Delodajalec je dolžan 

družinskega člana prijaviti v zavarovanje z obrazcem M12 in mesečno plačevati prispevek v 

višini 5,66 € - nova višina od 1.1.2022 dalje. 

 

Samostojna dejavnost 

Samostojno dejavnost lahko posameznik registrira v več oblikah po lastni presoji in v skladu 

z Zakonom o gospodarskih družbah. Je pa zagotovo ena najbolj fleksibilnih in največkrat 

uporabljenih prav status samostojnega podjetnika. A tudi tukaj velja biti posebno previden, 

saj v kolikor gre za naravo dela, primerljivo z delovnim razmerjem, to ni dovoljeno. Enako ni 

dovoljeno, da zaposleni delavec registrira svoj s.p., potem pa račune svojega s.p.-ja izstavlja 

svojemu delodajalcu. Samostojni podjetnik mora plačevati tako prispevke kot davke. V 

primeru, da ste začetnik, imate prvih 12 mesecev prispevke za PIZ znižane za 50% in v 

naslednjih 12 mesecih za 30%. Če ste že bili registrirani, pa četudi izjemno kratek čas, kot 

npr. nekaj dni, pravice do znižanja prispevkov nimate, ker velja samo ob prvem vpisu v 

Poslovni register.  

Če ste se registrirali zato, ker vam je »delodajalec« to ponudil kot edino opcijo, da vam daje 

delo, mu boste v skladu z vajinim medsebojnim dogovorom izstavili račun. Znesek računa bo 

za vašega »delodajalca« predstavljal strošek storitev, vam pa prihodek, iz katerega boste 

poravnali svoje prispevke in davke. Kar bo ostalo je vaš zaslužek. Kako boste izračunavali 

davčno osnovo, pa je odvisno ali boste to storili z upoštevanjem normiranih odhodkov ali z 

ugotavljanjem dobička na podlagi vodenja poslovnih knjig. 

Različne so tudi obveznosti, ki jih zakonodaja nalaga za obračune posamezne vrste pogodb 

oz. statusov. 

Pripravili smo tabelo s prikazom obračuna obveznosti za nekaj najbolj pogostih oblik dela. 

Bruto osnova je pri vseh enaka in znaša 1.500 €. 

 

Vrsta dela redno delo 
podjemna 
pogodba * 

študentsko 
delo*** s.p. /normirani 

redno delo 1.500,00 1.500,00 1500,00 1500,00 

prispevki iz bruto 331,50 95,40 232,50 573,00 

dohodnina 157,14 313,65 279,38 60,00 

neto dohodek 1.016,36 1090,95 988,12 867,00 

posebne dajatve   375,00 270,00   

prispevki na bruto 241,50 140,70 236,10   

strošek delodajalca 1741,50 2015,70 2006,10 1500,00 
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*prejemnik vključen v PIZ zavarovanje   
** znižanje prisp.PIZ za začetnike ni upoštevano, če je podjetnik začetnik je višina 

prisp.390,38€ 

*** brez DDV     

 
SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 
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