
 

 

Vam delodajalec plačuje prispevke? Preverite!  

Delodajalec je dolžan delavca, s katerim je sklenil pogodbo o zaposlitvi, prijaviti v obvezno 
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter zavarovanje za primer brezposelnosti in zanj 
plačevati prispevke. Če delavec sumi, da zanj prispevki za socialno varnost niso bili obračunani in 
plačani, lahko pri davčnem organu to enostavno preveri. 

Delavca v delovnem razmerju je v obvezno socialno zavarovanje dolžan prijaviti delodajalec. Delavcu 
mora izročiti tudi kopijo prijave, in sicer v 15 dneh od nastopa dela. 

So vaši prispevki za socialno varnost res plačani? 

Zaposleni lahko vedno preverite, ali imate obračunane in plačane prispevke za socialno varnost. 

To lahko delavec storite na dva načina: 

 preko portala eDavki 

 pri pristojnem finančnem uradu (vloga) 

Kdaj lahko delavec upravičeno posumi, da nima plačanih 
prispevkov?  

Da delodajalec ne plačuje prispevkov je zelo verjetno, ko: 

 zaposleni prejema plačo v gotovini in ne prejme plačilne liste; 

 zaposleni poleg plače, ki je razvidna iz obračuna plače (običajno v znesku minimalne plače), 
prejme še dodatno plačilo za delo v gotovini; 

 zaposleni na podlagi vpogleda v evidenco zanj obračunanih in plačanih obveznih prispevkov 
pri finančni upravi dobi podatek, da obračun plače za določen obračunski mesec zanj ni bil 
dostavljen davčnemu organu, kar pomeni, da delodajalec tudi ni obračunal in plačal obveznih 
prispevkov; 

 je formalno delovno razmerje vzpostavljeno pri eni družbi, zaposleni pa plačilo za delo 
prejema od druge družbe, praviloma v gotovini. 

ZPIZ v začetku junija zavarovancem poslal 2.739 obvestil o neobračunanih prispevkih za 

socialno varnost za januar 2018.  

ZPIZ je obvestilu priložil še izjavo o izplačilu oziroma neizplačilu plače. Zaposlenim, ki so to 

izjavo prejeli, so svetovali, naj izpolnjene izjave pošljejo na Finančno upravo RS (FURS), ki jih 

bo uporabila za izvajanje ustreznih nadaljnjih postopkov. Iz FURS-a so nam sporočili, da so na 

podlagi poslanih obvestil ZPIZ-a v juniju 2018 evidentirali 2.058 prejetih izjav delavcev o 

(ne)izplačilu plače. Torej se je približno tretjina zavarovancev odzvala na obvestila, ki so jih 

poslali v letu 2018. 

Potrebujete pomoč? 

NOVICE  

  

http://skei.si/nLog/newsletter-872/user-0/url-5186/
http://skei.si/nLog/newsletter-872/user-0/url-5187/


 

Protestni shod na Koroškem - 25.10.2018  

22.10.2018 - Zaradi ignorance večine delodajalcev na Koroškem, 

organiziramo protestni shod...  

GALERIJA  

 

Seminar SMH-IS in SKEI - Rogaška Slatina, 18.10. in 

19.10.2018  

22.10.2018 -  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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