
Vodilni spletni računovodski program



Imate s.p. in 
morate na bolniško? 

PRIROČNIK ZA PODJETNIKE



1. POSKRBITE ZASE 

To ni zakonska obveza, vendar je smiselno, da 
poskrbite za svoje zdravje. Dolgoročno bo tudi vaš 
posel bolj uspešen, če poskrbite za svojo dobrobit. 
Posamezniki, ki imate svoj s.p., navadno delate kar iz 
postelje. Je pa dobro vedeti, da si morate za prvih 30 
delovnih dni bolniškega staža sami plačati prispevke. 

POZOR!

Če kot s.p. na bolniški prebolevate prehlad, ki 
traja na primer 7 dni, vam ZZZS stroškov ne krije. 

Če pa ste kot s.p. bolniško odsotni več kot 30 
delovnih dni, vam ZZZS plača prispevke in 
pripada vam denarno nadomestilo. O tem bomo 
govorili v tem priročniku. 



2. OBVESTITE RAČUNOVODJO

Če imate računovodjo, ga obvestite, da ste 
na bolniški. To velja še posebej, če boste 
odsotni več kot 30 delovnih dni, saj vam bo v 
tem primeru znal svetovati, kako ravnati. 
Računovodja mora v svojih evidencah 
zabeležiti datum začetka bolniške 
odsotnosti. 

3. OBVESTITE STRANKE 

Prav je, da stopite v stik z naročniki in jim 
sporočite, da boste nekaj časa zadržani. 
Pojasnite jim, kakšne rešitve so na voljo in 
kaj lahko pričakujejo. 



Kako uveljavljate nadomestila,
če bolezen traja več kot 30 delovnih dni? 



Če bolezen traja več kot 30 delovnih dni, vam ZZZS krije prispevke, 
in za to obdobje vam pripada tudi nadomestilo za začasno 
zadržanost od dela. 

POZOR! Upošteva se 30 delovnih dni (mesec ima navadno 20 
delovnih dni). 

Osnova za izračun nadomestil je osnova za plačilo prispevkov v 
preteklem koledarskem letu.

• Nadomestilo za začasno zadržanost od dela zaradi bolezni 
znaša 80 % od osnove. 

• Nadomestilo v primeru poklicne bolezni ali poškodbe pri delu 
pa znaša 100 % osnove.

ZZZS krije tudi nekatere druge razloge za odsotnost, ki so 
navedeni v tabeli v nadaljevanju.



6 KORAKOV DO UVELJAVLJAVITVE NADOMESTIL

1. Osebni zdravnik vam mora izdati potrdilo o upravičeni 

zadržanosti od dela (BOL).

2. V obrazec Obračun prispevkov PODO-OPSVZ vnesete podatke 

o odsotnosti (vi ali vaš računovodja).

3. Na FURS posredujete bolniški list in obrazec PODO-OPSVZ. 

4. Za prvo nakazilo pošljete na FURS tudi podatke o svojem TRR 

in izjavo o uveljavljanju olajšav pri izračunu dohodnine za 

vzdrževane družinske člane (samo v primeru s.p.-ja po 

dejanskih odhodkih).

5. FURS uredi vse z ZZZS.

6. Nadomestilo prejmete v roku 15 dni od oddaje popolne 

dokumentacije.

NASVET

Smiselno je obdržati 

kopijo obrazca BOL 

zaradi kasnejših 

preverjanj. 



• Predpostavimo, da prvi dan bolniške nastopi 10. marca, konča 

pa se 15. maja.  

• V marcu je oseba oddelala 6 delovnih dni, 15 delovnih dni pa 

je bila na bolniški. Oboje vpiše v obrazec PODO-OPSVZ in plača 

vse prispevke za mesec v celoti. 

• V aprilu je bila oseba ves čas na bolniški. V obrazec PODO-

OPSVZ vpiše 15 delovnih dni v svoje breme (skupno torej 30 

delovnih dni), 7 dni pa že gre v breme ZZZS. V tem primeru 

plača prispevke za delovne dni, ki so v njegovo breme, ostalo 

pa ZZZS plača neposredno FURS-u. 

• V maju je bila oseba 10 dni še vedno na bolniški, 12 dni pa je 

redno delala. V obrazec PODO-OPSVZ vpiše 10 delovnih dni v 

breme ZZZS. Za 12 dni rednega dela pa plača prispevke sama.

PRIMER OBRAČUNA BOLNIŠKE ODSOTNOSTI 



MAREC

APRIL

MAJ

Vse obračune lahko enostavno 
pripravljate v Minimaxu, ki omogoča 
tudi izdajo ponudb, računov, potnih 

nalogov in drugih dokumentov. 

POGLEJ

Tukaj so vsi 
obračuni iz 
prejšnjega 
primera. 

http://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-sp-bolniska&utm_campaign=minimax_predstavitev


Kaj pa, če zboli otrok?



Če zboli vaš otrok, morate pri zdravniku pridobiti obrazec BOL. 

V obrazcu Obračun prispevkov PODO-OPSVZ navedete kot razlog 

zadržanosti od dela nego otroka. Za ta čas vam prispevek krije ZZZS. 

Prejmete pa tudi nadomestilo za:

• največ 7 delovnih dni za otroke od osmega do dopolnjenega 18. 

leta starosti,

• največ 15 delovnih dni za otroke do sedmega leta starost,

• največ 15 dni za nego starejšega duševno in telesno prizadetega. 

Pristojni zdravnik lahko trajanje pravice do nadomestila osebnega 

dohodka za nego otroka izjemoma podaljša. Taka odsotnost ne more 

biti daljša od 6 mesecev.



Minimax pravilno 
obračuna zadržanost 
od dela zaradi nege.



KAKŠEN ZNESEK NADOMESTILA 
LAHKO DOBIM? 

Pravico do nadomestila plače med začasno 

zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega 

zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci, 

ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno 

dejavnost. 

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za 

nadomestilo, razloga in trajanja začasne 

zadržanosti od dela ter načina valorizacije (glej 

tabelo v nadaljevanju).



Šifra
razloga

Naziv razloga
zadržanosti

Odstotek osnove do 
90 koledarskih dni

zadržanosti v breme 
ZZZS

Odstotek osnove nad 
90 koledarskih dni

zadržanosti v breme 
ZZZS

1 Bolezen 80 % 90 %

2 Poškodba izven dela 70 % 80 %

3 Poklicna bolezen 100 % 100 %

4 Poškodba pri delu 100 % 100 %

5
Poškodba po tretji 
osebi izven dela

70 % 80 %

6 Nega 80 % 80 %

7 Transplantacija 100 % 100 %

8 Izolacija 90 % 100 %

9 Spremstvo 70 % 80 %

10
Usposabljanje za
rehabilitacijo otroka

80 % 80 %

11
Poškodba, nastala pri 
aktivnosti iz 18. člena 
zakona

100 % 100 %

12 Darovanje krvi 100 % --

TABELA:
RAZLOGI ZA 
ZADRŽANOST OD 
DELA IN ODMERNI 
ODSTOTKI 

Nadomestila se 
obračunajo od 
vaše povprečne 
osnove za plačilo 
prispevkov v 
preteklem 
koledarskem letu. 



V Minimaxu lahko podjetniki 
enostavno vodite vse evidence. 

Ker je program spletni, 
lahko nujne stvari opravite

tudi iz postelje. 

Več na minimax.si/podjetniki.

http://www.minimax.si/podjetniki?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-sp-bolniska&utm_campaign=minimax_podjetniki


Za brezplačne priročnike in posnetke kliknite

http://www.minimax.si/baza-znanja

http://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-sp-bolniska&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

http://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook-sp-bolniska&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti 
Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne 

kot glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali 

tolmačenju obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v 

obravnavano problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.


