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Zadeva: Povračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje – upravičeni 
delodajalec

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: 
MDDSZ) smo prejeli vaš dopis z vprašanjem glede upravičenosti do oprostitve plačila 
prispevkov za socialno varnost in izplačilom kriznega dodatka za delodajalce, ki so izvajalci 
gospodarskih javnih služb in so ustanovljeni kot d.o.o. ali d.d., so pa skladno z Zakonom o 
gospodarskih javnih družbah javna podjetja (v 100 % lasti ene ali več občin in imajo javno-
pravni akt občinski odlok).  V nadaljevanju vam posredujemo pojasnila, ki so v pristojnosti 
tolmačenja MDDSZ.

V zvezi z vašim vprašanjem pojasnjujemo, da so na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (ZIUZEOP) delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v obdobju od 13.3.2020 do 31.5.2020 za delavce iz prvega do četrtega 
in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem 
času v celoti plačuje Republika Slovenija. Do navedene oprostitve pa niso upravičeni 
neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter 
finančne in zavarovalniške dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti.

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov so določeni s Pravilnikom 
o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov(Uradni list 
RS, št. 46/03; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Skladno s četrtim členom pravilnika vodi register 
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov Uprava Republike 
Slovenije za javna plačila, ki seznam javno objavi.

Predlagamo vam, da na spletnem naslovu 
https://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=127 preverite, ali delodajalec spada med 
proračunske posredne ali neposredne uporabnike. V kolikor izvajalec gospodarske javne službe
ni naveden na omenjenem seznamu, je upravičen do oprostitve prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje.

Ob tem dodajamo, da so delodajalci, ki so upravičeni do oprostitve plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana 
mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, dolžni izplačati mesečni krizni dodatek v 
višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.



Lep pozdrav.

Pripravil:
Borut Mislej                mag. Mitja Žiher
podsekretar   Vodja sektorja za pokojnine in druge pravice iz dela

Poslano:
- naslovniku, po elektronski pošti
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