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Minimalna plača od leta 2019 dalje 

Sprememba Zakona o minimalni plači je na področju minimalnega plačila za delo 
prinesla veliko novosti. V letu 2019 je minimalna plača 886,63 EUR, v letu 2020 bo 940,58 
EUR. Od leta 2021 dalje pa se bo izračunavala po posebni formuli. Največja novost pa je, 
da bodo od leta 2020 dalje iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in 
poslovno uspešnost. 

Višino minimalne plače določa Zakon o minimalni plači1 (ZMinP). Pravico do plačila za 
opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače ima vsak delavec, ki dela poln delovni čas ali 
delavec, ki ima pravico do 100 odstotnega nadomestila plače. V kolikor delavec pol meseca 
dela, drugo polovico meseca pa je odsoten zaradi bolniškega staleža, ima pravico do 
sorazmernega dela minimalne plače (2. člen ZMinP).   

V minimalno plačo se ne vštevajo povračila stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati 
delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz na delo in z 
njega, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugi prejemki iz delovnega razmerja 
(regres za letni dopust, odpravnina, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč, ipd.). 

Vsakokratno novo višino minimalne plače bo določil minister, pristojen za delo in jo objavil v 
Uradnem listu RS. Se pa bo minimalna plača enkrat letno uskladila najmanj z rastjo cen 
življenjskih potrebščin in bo veljala za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta 
dalje. 

 

Obračun plače 
 
Minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2019, znaša 886,63 EUR. Ni pa znesek minimalne 
plače tudi osnova za obračun socialnih prispevkov. Le-ta se postopno povečuje in bo leta 2021 
znašala 60 % povprečne letne plače v RS preračunane na mesec (povprečna plača) (144. člen 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju2 – ZPIZ-2). Ker se minimalna osnova za 
prispevke uvaja postopoma, v letu 2019 znaša 56 % povprečne plače, leta 2020 bo znašala 58 
% povprečne plače, od 2021 dalje pa 60 % povprečne plače. Če je izplačana plača oziroma 
nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in 
plačajo vsi prispevki. 
 
Zavezanci za plačilo prispevkov za razliko med najnižjo osnovo in plačo oziroma nadomestilom 
plače so delojemalci in delodajalci, razen za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in za prispevke za zdravstveno zavarovanje, kjer so delodajalci tudi zavezanci za plačilo 
prispevkov zavarovanca (152. člen ZPIZ-2 in 50. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju3). Če se prispevka za zdravstveno zavarovanje in prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujeta od najnižje osnove za prispevke, kot je 
določena z ZPIZ-2, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 
zavarovanca od razlike med najnižjo osnovo za plačilo prispevka ter plačo ali nadomestilom 
plače, zavarovanec pa za del prispevka, ki odpade na plačo ali nadomestilo plače. 
 
Ker tudi v letu 2019 minimalna plača ne dosega minimalne osnove za obračun socialnih 
prispevkov, mora te delodajalec obračunati od minimalne osnove. Za vsa izplačila od 1. januarja 

                                                

 
1
 Ur. l. RS, št. 13/10 in nasl. 

2
 Ur. l. RS, št. 96/12 in nasl. 

3
 Ur. l. RS, št. 72/06 in nasl. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
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do vključno 28. februarja, se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta. Za to obdobje v letu 2019 
znaša 911,09 EUR (1.626,95 x 56 %). Za izplačila od 1. marca dalje pa se uporablja znesek 
povprečne plače preteklega leta.  
 
Primer obračuna minimalne plače za februar 2019 

Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno mesečno plačo, ki je enaka minimalni 
plači. Minimalna plača za leto 2019 je 886,63 EUR, minimalna osnova za obračun prispevkov 
pa 911,09 EUR (za prva dva meseca leta 2019). 

Kakšen je obračun plače za februar 2019?  

Ker je znesek plače delavca enak minimalni plači, delodajalec ne potrebuje doplačevati dodatka 
do minimalne plače. Ker pa je znesek minimalne plače še vedno manjši od minimalne osnove 
za obračun prispevkov, ki znaša 911,09 EUR, mora delodajalec obračunati prispevke od zneska 
911,09 EUR. Razlika med minimalno plačo in minimalno osnovo je 24,46 EUR 

Povsem enak obračun plače je tudi, če ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno 
plačo, ki je nižja od minimalne plače (npr. 600 EUR bruto). 

 

Postavke v obračunu plač Znesek 

Prispevki delavca iz bruto plače in nadomestila (22,1 %) 201,36 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % od 886,63)* 137,43 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % od 24,46) 3,79 

za zdravstveno zavarovanje (6,36 % od 886,63)* 56,39 

za zdravstveno zavarovanje (6,36 % od 24,46) 1,56 

za zaposlovanje (0,14 % od 911,09) 1,28 

za porodniško varstvo (0,10 % od 911,09) 0,91 

Prispevki delodajalca na bruto plačo (16,10 %) 146,69 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 % od 911,09) 80,63 

za zdravstveno zavarovanje (6,56 % od 911,09) 59,77 

za zdravstveno zavarovanje – za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
(0,53 % od 911,09) 4,83 

za porodniško varstvo (0,10 % od 911,09) 0,91 

za zaposlovanje (0,06 % od 911,09) 0,55 

Davčna osnova (886,63 - 196,01** - 543,32 ***) 147,30 

Akontacija dohodnine (16 % od 147,30) 23,57 

Neto izplačilo delavcu (886,63 – 196,01 – 23,57) 667,05 

Prispevki, ki jih mora plačati delavec 196,01 

Prispevki, ki jih mora plačati delodajalec (146,69 + 3,79 + 1,56) 152,04 

Strošek delodajalca (bruto II) 1.038,67 
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* Prispevka delavca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje sta razdeljena na dva dela: 
prvi je obračunan od bruto plače in zmanjšuje plačo zaposlenega, drugi je obračunan od razlike do minimalne osnove 
in bremeni delodajalca. 

** 196,01 = 137,43 + 56,39 + 1,28 + 0,91 

*** Splošna davčna olajšava. 

Delavec, ki dela celoten mesec, mora za svoje delo prejeti vsaj minimalno plačo. Lahko je 
delavčeva plača že po delodajalčevih merilih določena v višini minimalne plače, lahko pa je 
njegova plača nižja od minimalne plače. V tem primeru mora delavcu razliko do minimalne 
plače izplačati delodajalec. 

Primer obračuna plače, nižje od minimalne in izvzetih dodatkov, za februar 2019 

Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi kot osnovno plačo določeno plačo v višini 600 EUR. Poleg 
tega je delodajalec izračunal, da delavcu pripada še dodatek za nočno delo v višini 20 EUR. 
Minimalna plača za leto 2019 je 886,63 EUR. 

Kakšen je obračun plače za februar 2019? 

Ker je znesek plače delavca manjši od minimalne plače, mora delodajalec, da bi se plača 
delavca za polni delovni čas izenačila z minimalno plačo, dodati 286,63 EUR. Ker je ta znesek 
še vedno manjši od minimalne osnove za obračun prispevkov, ki znaša 911,09 EUR, mora 
delodajalec obračunati prispevke od zneska 911,09 EUR. Razlika med minimalno plačo in 
minimalno osnovo je 24,46 EUR. Ker je dodatek za nočno delo izvzet iz minimalne plače, ga 
mora delodajalec prišteti znesku minimalne plače. Tako znaša delavčeva mesečna plača z 
dodatkom za nočno delo 906,63 EUR. 

 

Postavke v obračunu plač Znesek 

Prispevki delavca iz bruto plače in nadomestila (22,1 %) 201,35 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % od 906,63)* 140,53 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % od 4,46) 0,69 

za zdravstveno zavarovanje (6,36 % od 906,63)* 57,66 

za zdravstveno zavarovanje (6,36 % od 4,46) 0,28 

za zaposlovanje (0,14 % od 911,09) 1,28 

za porodniško varstvo (0,10 % od 911,09) 0,91 

Prispevki delodajalca na bruto plačo (16,10 %) 146,69 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (8,85 % od 911,09) 80,63 

za zdravstveno zavarovanje (6,56 % od 911,09) 59,77 

za zdravstveno zavarovanje – za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 
(0,53 od 911,09) 4,83 

za porodniško varstvo (0,10 % od 911,09) 0,91 

za zaposlovanje (0,06 % od 911,09) 0,55 

Davčna osnova (906,63 – 200,38** - 543,32***) 162,93 
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Akontacija dohodnine (16 % od 162,93) 26,07 

Neto izplačilo delavcu (906,63 – 200,38 – 26,07) 680,18 

Prispevki, ki jih mora plačati delavec 200,38 

Prispevki, ki jih mora plačati delodajalec (146,69 + 0,69 + 0,28) 147,66 

Strošek delodajalca (bruto II) 1.054,29 

* Prispevka delavca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje sta razdeljena na dva dela: 
prvi je obračunan od bruto plače in zmanjšuje plačo zaposlenega, drugi je obračunan od razlike do minimalne osnove 
in bremeni delodajalca. 

** 200,38 = 140,53 + 57,66 + 1,28 + 0,91 

*** Splošna davčna olajšava za najmanjši bruto dohodek. 

Dodatki 

Ker je minimalna plača plačilo za delo opravljeno v polnem delovnem času, je vse od uveljavitve 
minimalne plače iz nje izvzet dodatek za nadurno delo. Od leta 2015 dalje pa so iz minimalne 
plače izvzeti še dodatek za nočno delo, za delo v nedeljo ter za delo na praznike in dela proste 
dneve po zakonu. Tako v letu 2019 iz minimalne plače niso izvzeti dodatek za delovno dobo, 
plačilo za delovno in poslovno uspešnost in vsi drugi dodatki za posebne pogoje dela (za 
izmensko delo, za popoldansko delo ipd.). Vsi dodatki, ki so iz minimalne plače izvzeti, se 
prištevajo k znesku minimalne plače, ostali dodatki pa k znesku osnovne plače. 

Dodatki se delavcem obračunavajo le za čas, ko delajo v pogojih, zaradi katerih jim dodatek 
pripada. Višina dodatkov se lahko določi v kolektivni pogodbi, podjetniški kolektivni pogodbi, 
internem aktu delodajalca ali v pogodbi o zaposlitvi. Dodatki so lahko določeni v nominalnem 
znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas ali ustrezne urne postavke. 

Podatki za izračun plače in nadomestila plače, ki je nižja od minimalne (veljavno v 
letu 2019) 

Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno mesečno plačo 600 EUR. Minimalna 
plača za leto 2019 znaša 886,63 EUR. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača delavca, 
določena v pogodbi o zaposlitvi. 

 

 Delavec dela ves mesec Delavec je pol meseca na bolniški  

Vrsta plačne 
postavke 

Ure % Urna 
postavka 

Bruto 
znesek 

Ure % Urna 
postavka 

Bruto 
znesek 

 

Redno delo 168  3,57 600,00 84  3,57 300,00  

Nadurno delo 12  3,57 42,86 12  3,57 42,86  

Dodatek za nadurno 
delo 

12 30 1,43 12,86 12 30 1,43 12,86  

Dodatek za delovno 
dobo 

168 5 3,57 30,00 84 5 3,57 15,00  

Delovna uspešnost 168 5 3,57 30,00 84 5 3,57 15,00  

Doplačilo do 
minimalne plače 

   138,77    70,46  
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Plača 168   899,49 84   486,18  

Nadomestilo za 
bolniško odsotnost 

0 0 0 0 84 80 4,22 354,48  

Skupaj plača in 
nadomestila 

168   899,49 168   840,66  

Poleg že izvzetih dodatkov, pa bodo z letom 2020 iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, torej še 
dodatek za delovno dobo ter drugi dodatki (za izmensko delo, za popoldansko delo ipd.) in 
plačilo za delovno in poslovno uspešnost. 

Podatki za izračun plače in nadomestila plače, ki je nižja od minimalne (veljavno 
od leta 2020 dalje) 

Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno mesečno plačo 600 EUR. Minimalna 
plača bo v letu 2020 znašala 940,58 EUR. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača 
delavca, določena v pogodbi o zaposlitvi. 

 

 Delavec dela ves mesec Delavec je pol meseca na bolniški  

Vrsta plačne 
postavke 

Ure % Urna 
postavka 

Bruto 
znesek 

Ure % Urna 
postavka 

Bruto 
znesek 

 

Redno delo 168  3,57 600,00 84  3,57 300,00  

Nadurno delo 12  3,57 42,86 12  3,57 42,86  

Dodatek za nadurno 
delo 

12 30 1,43 12,86 12 30 1,43 12,86  

Dodatek za delovno 
dobo 

168 5 3,57 30,00 84 5 3,57 15,00  

Delovna uspešnost 168 5 3,57 30,00 84 5 3,57 15,00  

Doplačilo do 
minimalne plače 

   297,72    127,43  

Plača 168   1.013,44 84   513,15  

Nadomestilo za 
bolniško odsotnost 

0 0 0 0 84 80 4,48 376,32  

Skupaj plača in 
nadomestila 

168   1.013,44 168   889,47  

 

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik 

 

 

 


