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KMEČKI ZAVAROVANEC 
• Ločimo:

– obvezni (051,052)

– prostovoljni (007+064/065)

• Pogoji:

– pogoj opravljanje dejavnosti: oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je nosilec 
ali član kmetije oz. opravlja dejavnost gospodarskega ribolova in je vpisana v 
evidenco ribičev-fizičnih oseb

– zdravstveni pogoj: oseba je zdravstveno sposobna za opravljanje te dejavnosti,

– starostni pogoj: je starejša od 15 let,

– statusni pogoj: se ne šola, ni uživalec predčasne, starostne, vdovske ali invalidske 
pokojnine in

– dohodkovni pogoj: ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske 
dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek v višini 4.894,06 
EUR/leto – ne velja za prostovoljne 



OBVEZNI KMEČKI ZAVAROVANEC (051, 052)

• Prijava v zavarovanje:

– prijavo vloži nosilec kmetije

– na prijavno – odjavni službi ZZZS

– obrazec M1, potrdilo o zdravstveni sposobnosti, potrdilo o višini dohodka 
kmetije

– zavarovalni čas: polni (izjemoma krajši)

• Trajanje zavarovanja:

– pričetek: z dnem izpolnitve pogojev in prijave v zavarovanje

– zaključek:

• z dnem prenehanja izpolnjevanja pogojev, 

• z uveljavitvijo pravice do pokojnine ali 

• z dopolnitvijo 63 let, ko lahko dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti presega dohodkovni pogoj, če zavarovanec nima 
drugih dohodkov iz kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji



OBVEZNI KMEČKI ZAVAROVANEC (051, 052)

• Reaktivacija = ponovni vstop v zavarovanje:

– uživalec starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine

– ponovno pričel opravljati dopolnilno ali drugo kmetijsko dejavnost

– dohodek dopolnilne, druge in osnovne presega dohodkovni cenzus 
(4.894,06 EUR) – dohodkovni pogoj

– je mlajši od 63 let – starostni pogoj

– ima zdravstveno sposobnost - zdravstveni pogoj

– pravica do pokojnine se „zamrzne“

– V primeru invalidskega upokojenca se pravica do pokojnine trajno 
odvzame, če ponovno prične opravljati kmetijsko dejavnost!



PROSTOVOLJNI KMEČKI ZAVAROVANEC 

(007 + 064 ali 065)

• Prijava v zavarovanje:

– prijavo vloži zavarovanec sam

– na prijavno – odjavni službi ZZZS

– obrazec M1, potrdilo o zdravstveni sposobnosti, potrdilo o višini dohodka 
kmetije, pisna izjava o izbiri obsega pravic

• Trajanje zavarovanja:

– pričetek: z dnem prijave v zavarovanje oziroma za največ 8 dni nazaj

– zaključek: z dnem odjave iz zavarovanja



OBVEZNI KMEČKI ZAVAROVANEC (051, 052)

• Prispevki :

– osnova: dobiček ugotovljen za potrebe dohodnine brez upoštevanja obračunanih 
prispevkov za obvezna socialna zavarovanja ter znižanja in povečanja davčne osnove, 
preračunan na mesec 

• Možno znižanje za 20% in zvišanje na max. 3,5 kratnik PP.

• najnižja osnova: 60% povprečne letne plače v RS preračunane na mesec (za leto 
2020 znaša 1.052,30 eur)

• najvišja osnova: 3,5 kratnik PP (za leto 2020 znaša 6.138,44 eur)

– prispevne stopnje kmečki zavarovanec:

• PIZ 15,5%

• ZZ 6,89% (6,36% + 0,53%)

• ZSTV 0,20% 

– prispevne stopnje država:

• PIZ 8,85%



PROSTOVOLJNI KMEČKI ZAVAROVANEC 

(007 + 064 ali 065)

• Prispevki:

– osnova: 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, preračunane na mesec (za leto 2020 znaša 1.052,30 eur) 

– prispevne stopnje kmečki zavarovanec:

• PIZ 15,5%

• ZZ 6,89% (širši obseg) oz. 5,21% (ožji obseg)

• ZSTV 0,20%

– prispevne stopnje država:

• PIZ 8,85%



KMEČKI ZAVAROVANEC 

• Prispevki :

– obračun:

• Od 10. do 15. v mesecu pregled POPSV oz. oddaja OPSV prek eDavki
ALI

• Do 5. v mesecu se zglasite na FURS in sporočite morebitne 
spremembe, ki vplivajo na POPSV in plačilo prispevkov

– plačilo:

• do 20. v mesecu

• obvestilo preko SMS ali UPN

• od septembra 2019 dalje možna prijava na e-račun



*Bruto PP 2019 = 1.753,84 EUR

PRISPEVKI ZAVEZANCEV, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V OBVEZNO 

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE (vključitev v zavarovanje po 

1.1.2013)

OBRAČUN

PRISPEVKOV

ZNESEK 

OSNOVE 

v EUR (60% PP)

STOPNJA

PRISPEVKOV

ODMERJENI PRISPEVKI

ZA PLAČILO v EUR

Od februarja 2020* 1.052,30 22,59% 237,71

21,44% 225,61



KMEČKI ZAVAROVANEC - PRAVICE

• PIZ:

– pravica do starostne, predčasne, invalidske, vdovske in dela vdovske pokojnine ter pravica do 
družinske in delne pokojnine

– pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti, in sicer: pravica do poklicne rehabilitacije, pravica 
do premestitve, pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, pravica do nadomestila za 
čas poklicne rehabilitacije, pravica do začasnega nadomestila, pravica do nadomestila za invalidnost 
in pravica do delnega nadomestila

– pravica do letnega dodatka in pravica do dodatka za pomoč in postrežbo.

Ožji obseg pravic (danes ni več mogoč!!!): Zavarovanci, ki so do uveljavitve pravic pretežni del 
zavarovalne dobe bili zavarovani za ožji obseg pravic: 

– pokojnina se odmeri brez upoštevanja določb o najnižji pokojninski osnovi, vendar najmanj v višini 
26 % najnižje pokojninske osnove (=241,62 eur trenutno skupaj z uskladitvijo)

– nimajo pravice do delne pokojnine, letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo (razen slepi 
in nepokretni zavarovanci ), 

– nima pravice do invalidnine za telesno okvaro  (do nastanka telesne okvare pretežni del zavarovan 
za ožji obseg pravic)

– nimajo pravic na podlagi ugotovljene II. ali III. kategorije invalidnosti, razen invalidske pokojnine.

POSEBNOST: Zavarovanci, ki so ostali na starih zavarovalnih osnovah tudi po 1.1.2013, so od 1.1.2013 
dalje zavarovani za ožji obseg!



KMEČKI ZAVAROVANEC - PRAVICE

• ZZ:

– pravica do plačila zdravstvenih storitev,

– pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela – ne velja za ožji 
obseg,

– pravica do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev,

– pravica do zdravljenja v tujini.

• ZSTV:

– dopust (materinski, očetovski, starševski),

– nadomestilo (materinsko, očetovsko, starševsko)

– pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno 
varnost zaradi starševstva – lahko jo koristijo tudi mladi prevzemniki!,

– pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v primeru štirih ali več otrok,

– nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno 
varnost v času odmora za dojenje (le v primeru sklenjenega delovnega razmerja).



PRAVICA IZ ZZ - NADOMESTILO V ČASU ZADRŽANOSTI Z DELA
• Kdo?

Obvezni zavarovanci in prostovoljni za širši obseg pravic v ZZ.
• Kdaj?
Praviloma od 31. delovnega dne zadržanosti oziroma od prvega delovnega dne, v 
primerih, ko to določa zakon (npr. nega ožjega družinskega člana, darovanje 
krvi,…)

• Obseg priznanja pravice

V delovnih dneh ali delovnih urah.

• Višina nadomestila je odvisna od:

– osnove

– razloga zadržanosti in

– trajanja zadržanosti



PRAVICA IZ ZZ - NADOMESTILO V ČASU ZADRŽANOSTI Z DELA
• Postopek v dveh delih:

1. Pri imenovanem zdravniku:

– Prvih 30 delovnih dni gre v breme kmeta

– Pred potekom 30 delovnih dni, osebni zdravnik poda predlog imenovanemu 
zdravniku za podaljšanje zadržanosti z dela.

– Imenovani zdravnik na podlagi dokumentacije (lahko tudi pregleda) zavarovanca 
odloči o upravičenosti do podaljšanja zadržanosti z dela – ODLOČBA.

2. Uveljavljanje nadomestila:

– Če je odločba imenovanega zdravnika pozitivna. Po 30 delovnih dneh (od 
1.1.2019 dalje za kmete velja 5 dnevni delovni teden)!

– Osebni zdravnik izda elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela - obr. 
eBOL

– Kmet prejme kopijo v fizični obliki

– Urejena je elektronska izmenjava med ZZZS in FURS, zato posredovanje eBOL na 
FURS od februarja 2020 dalje ni več potrebno. Še vedno se na FURS posreduje 
kopije potrdil o darovanju krvi

– …



PRAVICA DO NADOMESTILA V ČASU ZADRŽANOSTI Z DELA
-…

– Kmet na območno enoto ali izpostavo ZZZS posreduje vlogo za refundacijo na obrazcu „vloga za 
izplačilo nadomestila med začasno zadržanostjo od dela za samostojnega zavezanca “:

• osebno ali

• elektronsko :

– posreduje se podpisana in skenirana vloga

– v zadevo elektronske pošte se navede, da gre za vlogo za direktno izplačilo nadomestila in 
naziv konkretne organizacijske enote oziroma izpostave ZZZS, na katero želi posredovati 
vlogo (Primer: Samostojni zavezanec iz območja Maribora izpolni, izpiše, podpiše vlogo in 
jo skenira. Elektronsko pošto posreduje na elektronski predal ZZZS Območne enote 
Maribor (OEMB@zzzs.si) in v zadevo elektronske pošte navede ''Vloga za direktno 
izplačilo nadomestila - sedež OE Maribor)

– V primeru darovanja krvi obvezna priloga potrdilo

– V primeru posredovanja vloge s strani računovodje, pooblastilo kmeta

– ZZZS opravi obračun nadomestila (plača vse davke in prispevke od nadomestila)

– ZZZS izplača nadomestilo v roku 15 od prejema popolne dokumentacije

– kmet od ZZZS prejme nadomestilo v višini, ki je zmanjšana za davke in prispevke ter obvestilo o tem.



od vključno zadržanosti za februar 2020 dalje 

 

 

VLOGA ZA IZPLAČILO NADOMESTILA MED  

ZAČASNO ZADRŽANOSTJO OD DELA ZA SAMOSTOJNEGA ZAVEZANCA 

za mesec __________________ leta _____________ 

 

 

Podatki o vložniku (-ci): 

 

Ime, priimek ________________________________________________________________ 

roj. ___________________________, davčna številka _______________________________ 

Naslov _____________________________________________________________________ 

Telefonska številka ____________________________ 

 

 

Podatki o zavarovani osebi / upravičencu(-ki): 

(podatki se izpolnijo, če vložnik ni hkrati upravičenec in priloži se pooblastilo za zastopanje) 

Ime, priimek ________________________________________________________________ 

roj. ___________________________, davčna številka _______________________________ 

Naslov _____________________________________________________________________ 

 

 

Podatki o transakcijskem računu upravičenca nakazila: 

 

Naziv banke:  ______________________________________________________________ 

 

Številka TRR:          SI 56 ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___. 

 

 

Priloge: 

□ potrdilo o darovanju krvi 

□ podatki za obračun nadomestila  

□ pooblastilo za zastopanje 

□ izjava o uveljavljanju olajšav pri izračunu dohodnine za vzdrževane družinske člane 

□ zahteva za upoštevanje najnižje možne splošne olajšave (ne glede na višino nadomestila) 

□ ostalo__________________________________________________________________ 

 

Izjavljam: 

□ da izpolnjujem pogoje za status rezidenta Slovenije iz veljavnega Zakona o dohodnini 

□ da sem nerezident Slovenije 

 

Strinjam se, da ZZZS pridobi podatke iz mojih elektronskih Potrdil o upravičeni zadržanosti od 

dela (eBOL), ki se nanašajo na navedeni mesec zadržanosti. 

 

Obveščen sem, da bo lahko ZZZS elektronsko pridobil od FURS podatke za obračun mojega 

nadomestila šele po oddaji elektronskega obračuna prispevkov (OPSV) za navedeni mesec 

zadržanosti.  

 

 

Kraj in datum  ____________________                         ______________________________

                Podpis vložnika (-ice) 

 



NI KMEČKI ZAVAROVANEC

• Kdo:

– oseba zavarovana kot delavec in hkrati nosilec dop. dej.

• Prijava v zavarovanje:

– obrazec M12

– preko prijavno odjavne službe



NI KMEČKI ZAVAROVANEC

• Prispevki za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ):
– osnova: povprečna plača za mesec oktober v preteklem koledarskem letu

– prispevna stopnja: 0,53%

– prispevek: 9,23 EUR/mesec v  letu 2020

• Prispevek „vsako delo šteje“ (ZZ):
– osnova: 25% povprečne bruto plače za mesec oktober predhodnega 

koledarskega leta 

– prispevna stopnja: 6,36%

– prispevek: 27,69  EUR/mesec v  letu 2020

• Opcijsko: PIZ za invalidnost ali smrt kot posledico poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni: 36,56 EUR/mesec od 1.4.2020 dalje
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Pravice iz javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna 
štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje)

• Enotna vloga, pravice iz javnih sredstev se priznajo s prvim dnem naslednjega meseca 
po vloženi vlogi. 

• Podaljšanje pravic: Za podaljšanje priznanja pravice do otroškega dodatka, državne 
štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice in kosila NI TREBA VLOŽITI 
VLOGE za podaljšanje pravice. O podaljšanju pravice odločajo centri za socialno delo 
po uradni dolžnosti. 

• Spremembe, ki jih je treba sporočiti na pristojni CSD v 8 dneh od njihovega nastanka: 

– sprememba števila oseb ali upravičencev (rojstvo otroka), 

– vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod in izstop (vstop v 
vrtec, šolo), 

– sprememba vrste periodičnega dohodka (izguba službe), 

– pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, 
vplivajo na to pravico (prekinitev izobraževanja, sprememba programa, 
ustanove,…) – Pozor: v primeru prehoda med stopnjami izobraževanja je 
potrebna nova vloga!



Posebnosti za kmečke zavarovance glede ugotavljanja materialnega položaja: 

• Dohodek iz dejavnosti: upoštevajo se vsi dohodki iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki so 
obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, plačila za 
vodenje knjigovodstva po FADN

• pripis 75% MP: če je oseba šele pričela opravljati dejavnost (pomeni ob vstopu v zavarovanje ali 
pri spremembi zavarovanja) VENDAR se ta domneva lahko izpodbija (svetuje se vložitev pritožbe 
na odločbo!)

• V premoženje se NE vštevajo:

• vrednost kmetijskega in gozdnega zemljišča, saj ta zemljišča dajejo dohodek (KD), ki se upošteva 
pri dohodku – imajo KD, ki se upošteva 

• kmetijsko in gozdno zemljišče, ki ga oseba zaradi starosti (Ž63/M65), bolezni, invalidnosti ali 
drugih osebnih okoliščin (ugotavlja invalidska komisija ZPIZ), na katere ni mogla vplivati oz. jih 
preprečiti ne more obdelovati, hkrati pa dohodka s prodajo ali oddajo v zakup ni mogla 
pridobiti– v tem primeru se tudi KD ne všteva v dohodek

• objekti in premično premoženje, če je njihov lastnik kmečki zavarovanec



Otroški dodatek

• Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem 
otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po 
vložitvi zahtevka.

• Višina: odvisno od razvrstitve v dohodkovne razrede ter starosti otrok (povišanje za 30% za 
enostarševsko družino in 20% za otroka do 4. leta starosti, ki ni v vrtcu)

• Trajanje: pravica se prizna za dobo največ enega leta, mesečni prejemek

• Postopek: enotna vloga za pravice iz javnih sredstev se vloži na CSD, nato 1x letno csd odloča po 
uradni dolžnosti, še vedno je potrebno sporočati spremembe, ki vplivajo na višino (rojstvo 
novega otroka, izgub službe,…)

Znižano plačilo vrtca

• Za otroke vključene v javni ali zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz 
občinskega proračuna

• Pravica se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in se podeli za obdobje 
enega leta.

• Višina: glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od cene programa 
za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred, za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki 
jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so 
oproščeni plačila vrtca.

• Postopek: pred vključitvijo otroka v vrtec se poda vloga na CSD (primer: za otroka, ki začne vrtec 
obiskovati s 1.9. se vloga odda v mesecu avgustu). 



Starševski dodatek

• Mesečni dohodek praviloma namenjen materam, ki nimajo pravice do materinskega, 
starševskega nadomestila (brezposelne, študentke),

• Mati in otrok morata imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in dejansko prebivati v 
Republiki Sloveniji. 

• Višina: 258,09 evrov mesečno, upravičenka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje

• Trajanje: 365 dni od rojstva otroka v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka, 
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša.

• Postopek: uveljavlja se 30 dni pred predvidenim datumom poroda in najpozneje 30 dni po 
rojstvu otroka, da se prizna od rojstva otroka, pri CSD.

Pomoč ob rojstvu otroka

• namenjena nakupu opreme za novorojenčka

• Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

• Višina: 286,72 evrov

• Trajanje: enkratni znesek

• Postopek: uveljavlja se največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (lahko skupaj z 
materinskim dopustom) in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka, pri CSD.



Dodatek za veliko družino

• namenjen družini, ki ima v koledarskem letu najmanj en dan tri ali več otrok do starosti 18 let, po 
18. letu pa, če imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do 26. leta 
starosti

• eden od staršev in otroci morajo imeti skupno stalno ali začasno prebivališče in dejansko 
prebivati v Republiki Sloveniji. 

• Višina: s tremi otroki znaša 404,48 evrov; s štirimi ali več otroki znaša 491,52 evrov.

• Trajanje: letni prejemek

• Postopek: CSD odloči po uradni dolžnosti, če ste prejemnik otroškega dodatka, sicer potrebna 
vloga ob prvem uveljavljanju. 

Vračilo davka na motorna vozila

• Upravičena družina z najmanj tremi otroki, pri čemer nihče od njih ni dopolnil 18 let.

• Na vsake tri leta, velja za novo ali rabljeno osebno ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži.

• Postopek: zahtevek za vračilo plačanega DMV se predloži v treh mesecih od nakupa ali uvoza 
motornega vozila pri FURS.



Pomoč pri nakupu vinjete

• Eden od staršev, ki ima v lasti ali uporabi kombinirano vozilo, katerega višina nad prvo osjo 
presega 1,30 metra (kombi), in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki 
ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega 
znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo

• Višina: 110 evrov (krije se razlika med plačilom vinjete za osebna vozila in kombije)

• Trajanje: enkratni prejemek

• Postopek: potrebna vloga na CSD, priloži se ji kopija računa nakupa vinjete za razred 2B 

Znižanje letne dajatve za za uporabo vozila v cestnem prometu

• Upravičene družine s štirimi ali več otroki, pogoj isto stalno prebivališče

• Višina: 50% polnega zneska za en osebni avtomobil, 

• Postopek: potrebno dokazilo o skupnem prebivališču vsaj enega od staršev in otrok


