


Normirani ali navadni s.p.? 

Na enostaven način predstavljamo, kaj vse vpliva na odločitev. 



Registriral bom 
svoj  s.p.. 

Končno bom lahko 
začel delati na 

svojem. 

Čestitam.
Boš posloval kot 
navadni s.p. ali 

normiranec? 



Pridobivanje novih
uporabnikov

Kakšna pa je razlika med 
navadnim in normiranim 

s.p.-jem? 



Glavna razlika je v načinu 
obdavčitve.

Normiranci imajo tudi manj 
administracije pri vodenju 
poslovanja in navadno ne 
potrebujejo računovodskega 
servisa. 



Kakšen delež predstavljajo dejanski odhodki?

Katere olajšave bi lahko uveljavljal?
(v primeru, da ne bi bil normiranec)

Koliko bodo znašali tvoji prihodki na letni ravni?Poglejva, kaj se 
moraš najprej 

vprašati. 



O prihodkih
Od višine prihodkov je odvisno, ali se boš 

lahko odločil za navadni ali normirani s.p..



Kot zaposleni za polni delovni čas v svojem s.p.-ju, ne 

smeš preseči 100.000 EUR prihodkov iz dejavnosti. 

Enako velja za popoldanski s.p., ki ima vsaj enega 

zaposlenega za najmanj 5 mesecev. 

Pri popoldanskem s.p.-ju letno ne smeš preseči 

50.000 EUR prihodkov iz dejavnosti. 

Če želiš biti normirani 
s.p., tvoji prihodki ne 
smejo biti previsoki. Kaj je pomembno vedeti za 

nominirani s.p.? 



Kako pa naj vem, 
koliko bo prihodkov? 

Od tega, koliko prometa boš 
imel, je odvisna tudi višina 
davka (torej, koliko boš moral 
plačati državi) in kakšen status 
boš izbral.

Razmisli, katere pogodbe ali 
posle imaš že napeljane. Kdo 
bodo tvoje stranke? Koliko 
računov na mesec boš izdal? 

Pazi – med prihodke spadajo 
tudi subvencije. 



O odhodkih
Višina odhodkov bistveno vpliva na odločitev 

ali boš posloval kot normirani ali navadni s.p..



Pomembno je, da poznaš tudi odhodke, ki 
jih boš ustvaril s svojim poslovanjem. 
Normirani s.p. se praviloma splača, če imaš 
malo stroškov, povezanih s poslovanjem.

Poenostavljeno rečeno … 
Redni s.p. od svojih prihodkov odšteje 
dejanske odhodke in tako izračuna dobiček. 

Pri normiranem s.p.-ju pa se avtomatično 
priznajo odhodki v višini 80 % od vseh 
prihodkov.



Kaj šteje za odhodke?

• Stroški dela (prispevki, plače, potni stroški, 
povračila …)

• Stroški storitev (računovodstvo, najemnine, 
elektrika, internet, telefon …)

• Nabavna vrednost blaga in materiala za 
prodajo

• Amortizacija osnovnih sredstev

• Drugi odhodki

Ti odhodki lahko nastanejo pri 
poslovanju in jih upoštevaš le, če 
boš imel navadni s.p.. Pomembno 
je, da jih pregledaš in preveriš, saj 
lahko vplivajo na tvojo končno 
odločitev. 



Kaj še moraš vedeti? 
Dohodnina in prispevki so tudi vsebine, ki jih moraš 

poznati in razumeti, da se boš pravilno odločil. 



Podjetnik je pri navadnem in normiranem s.p.-ju 
obdavčen z dohodnino. Obstaja pa temeljna 
razlika. 

Navadni s.p. je obdavčen z dohodnino po 
dohodninski lestvici. V osnovo, od katere se na letni 
ravni obračuna dohodnina, se štejejo tudi morebitni 
drugi dohodki (npr. prihodki od prodaje delnic, 
avtorske pogodbe …). 
Navadni s.p. lahko pri dohodnini upošteva tudi 
olajšave, ki mu znižujejo osnovo od katere se 
obračuna dohodnina.

Normirani s.p. ni obdavčen po dohodninski lestvici, 
ampak s fiksno stopnjo 20 %. Ta dohodnina se šteje 
za končni davek in ne bo prikazana na letnem 
obračunu dohodnine. Normirani s.p. pri dohodnini 
ne more upoštevati olajšav.

Dohodnina
Navadni s.p. bo svoje 

prihodke našel na 
obrazcu za dohodnino, 

normirani pa ne. 



• splošna olajšava in olajšava za 
vzdrževane družinske člane

• vlaganja v raziskave in razvoj, 
investiranje ter donacije

• zaposlovanje in zaposlovanje invalidov

• izvajanje praktičnega dela v strokovnem 
izobraževanju

• prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje

Če podjetnik investira ali 
vlaga v razvoj, lahko to 

upošteva kot olajšave, ki 
zmanjšujejo davčno 
osnovo, od katere se 

izračuna davek, ki ga mora 
plačati. 

To velja samo pri 
navadnem s.p.-ju. 

Davčne olajšave lahko uveljavlja le 
navadni s.p., normirani pa jih ne more. 

Olajšave pri dohodnini 



O prispevkih

Samozaposleni (zasebniki) si plače ne izplačujejo, 
dolžni pa so obračunati in plačati prispevke, ne 
glede na to, ali so v preteklem mesecu kaj 
zaslužili ali ne. To so prispevki, ki so namenjeni 
socialni varnosti. 

V prvem letu (navadno) plačaš minimalne 
prispevke, kasneje pa se obračunajo glede na 
uspešnost poslovanja preteklega leta.

Ob prvem vpisu v register samostojnih 
podjetnikov ti tudi pripada delna oprostitev 
plačila prispevkov, ki za prvo leto znaša 50 % 
zneska prispevka PIZ, v drugem pa 30 %. 

Prispevke morata plačevati 
tako normirani kot tudi 
navadni s.p., vendar je razlika 
pri upoštevanju le-teh, kar 
bomo prikazali tudi pri 
obračunu.



V nadaljevanju sta dva izračuna, 
ki ti pomagata ugotoviti, 

kaj se ti bolj splača. 
Poenostavili smo, kolikor je bilo mogoče.  



Vzemimo primer, da boš imel na mesec približno 
2.000 € prihodkov, kar znaša na letni ravni 24.000 €.

Delal boš na terenu, kar pomeni, da bodo visoki potni 
stroški. Načrtuješ tudi nakup računalnika in nekaj 
materiala. Vsak mesec se ti bodo nabrali tudi drugi 
drobni stroški.

Če boš imel redni s.p., boš moral plačati tudi 
računovodskemu servisu. 

Kako izračunati, kaj se bolj splača?

PRIMER 1: Kako začeti?  



24.000 € 

14.000 €  

10.000 €

16 % do 8021,34
in 27 % nad 8021,34 

NAVADNI S.P. NORMIRANI S.P. 

Prihodki iz dejavnosti

Odhodki iz dejavnosti 
(stroški)

Stopnja dohodnine 
po lestvici

960 €

24.000 € 

19.200 €

4.800 €

20 % 

Prihodki iz dejavnosti

Normirani stroški 
(80 %)

Osnova za dohodnino

Stopnja obdavčitve

Kaj se torej bolj splača? Izračunajmo …

Plačilo dohodnine

Osnova za dohodnino 

*Ampak! Ne pozabi na olajšave. Glej izračun v nadaljevanju. 

Dohodnina (brez olajšave)1.817,65



Kako določim višino splošne olajšave?
Ministrstvo za finance vsako lete izda „Obvestilo o 
lestvici* za odmero dohodnine in olajšave“ 
(www.fu.gov.si).

Glede na lestvico, ki je objavljena v obvestilu za leto 
2018, ste upravičeni do naslednje višine olajšav. 

Olajšave so lahko vsako leto drugačne. Te so odvisne 
od višine skupnega dohodka.

Olajšave lahko zanašajo:

• 6.519,82 € 
→ do 11.166,37 € dohodka

• 3.302,70 € + (19.922,15 - 1,49601 X skupni dohodek) 
→ do 13.316,82 € dohodka

• 3.302,70 € 
→ nad 13.316,82 € dohodka

4.474,92 €

14.474,92 €

Osnova za dohodnino

Osnova za določitev spl. olajšave

Znesek plačanih prispevkov 

Evidenca prisotnosti

Izračun osnove za splošno olajšavo

10.000 €

Pripada vam splošna oljašava 
(glede na lestvico) 

3.302,70 €

Pri izračunu višine splošne olajšave 
upoštevajte, da morate za pravilen izračun, 
davčni osnovi (dobičku) prišteti znesek že 
plačanih prispevkov. 



NAVADNI S.P. NORMIRANI S.P. 

Osnova za dohodnino

960 €

Upoštevamo še splošno olajšavo

Splošna olajšava (po 
lestvici, glede na dohodek) 

Plačilo dohodnine

10.000,00 €

3.302,70 €

6.697,30 € Osnova za akontacijo 
dohodnine

16 %  Stopnja obdavčitve po 
lestvici

1.071,57 € Dohodnina

Normirani s.p. ne 
upošteva olajšav. 

Kljub olajšavam se v tem primeru odloči za normirani s.p., saj plačaš državi manj. 



Za izhodišče vzamemo podatke iz prvega primera, 
vendar upoštevamo, da imaš dva otroka, ki ju pri 
navadnem s.p.–ju lahko upoštevaš kot olajšavo.

Izračunali smo že, da je:
• osnova za dohodnino 10.000 € in 
• da splošna olajšava glede na dohodek znaša 

3.302,70 €. 

Odštejemo še olajšavo za dva otroka, ki znaša 
5.086,16 €. 

Poglejmo, kako ta olajšava vpliva na zmanjšanje 
dohodnine. 

PRIMER 2: Imaš otroke 



3.302,70 € 

5.086,16 € 

8.388,86 € 

NAVADNI S.P. NORMIRANI S.P. 

Splošna olajšava 
(glede na dohodek) 

Olajšava za dva otroka 

Osnova za dohodnina

960 €

Upoštevamo še olajšavo za otroka

Seštevek olajšav

Plačilo dohodnine

Olajšave skupaj 

10.00,00 € 

8.388,86 € 

1611,14 €
Osnova za akontacijo 
dohodnine

16 % Stopnja obdavčitve po 
lestvici

257,78 € Dohodnina

V tem primeru pa se bolj splača biti navadni s.p..  

Normirani s.p. ne 
upošteva olajšav. 



O akontaciji dohodnine

Akontacijo dohodnine mora plačevati vsak 
podjetnik. Višina akontacije se določi na 
podlagi davčnega obračuna. 

Če na novo registriraš s.p., ta znesek izračunaš 
na podlagi predvidenih prihodkov za tekoče 
leto ob registraciji s.p.–ja. 

Če med letom plačaš več akontacije, kot si imel 
prihodkov, boš akontacijo prejel vrnjeno pri 
obračunu dohodnine.  POGLEJ brezplačni webinar: 

„Plačevati moram akontacijo 
dohodnine. Ma, kaj je to?“

Na to temo smo tudi 
posneli webinar. 

Klikni tu, pod mano.

http://www.minimax.si/placevati-moram-akontacijo-dohodnine-ma-kaj-je-to/?utm_source=book&utm_medium=book-normiranci-navaden-s-p&utm_campaign=video_akontacija_dohodnine&utm_content=gumb


NAJ POVZAMEM

Dobiček pri normirancih izračunaš tako, 
da vse prihodke zmanjšaš za 80 %. Ta 
znesek je osnova za dohodnino. Od te 
osnove obračunaš 20 %. To je končna 
dohodnina, ki jo moraš plačati. 

Zato pri normirancih dejanski stroški niso 
pomembni. 

Pri navadnem s.p.-ju pa odšteješ dejanske 
stroške od prihodkov in lahko upoštevaš 
še olajšave. Nato pa se dohodnina 
obračuna po dohodninski lestvici.



Odločil sem se, da 
postanem normiranec. 

Meni osebno se bolj 
splača. Pa še manj je 
administracije. 

Administracije in 
evidenc je pri 
normiranem s.p.-ju 
manj, vendar jih je kar 
nekaj obveznih. 



• Izdaja računov (evidence oz. listine, ki dokazujejo 
poslovne dogodke v zvezi s prihodki)

• Obračun prispevkov, plačilo in oddaja predpisanega 
obrazca na FURS

• Priprava davčnega obračuna ob zaključku leta 
(do 31. 3. za preteklo leto)

• Plačevanje akontacije dohodnine 

• Sem zavezanec za DDV: Obračun DDV in evidenca 
prejetih računov. 

• V lasti imam osnovna sredstva: Register osnovnih 
sredstev in obračun amortizacije

• Imam trgovino ali servis: Vodenje zaloge (prevzemi, 
izdaje, inventure)

• Imam zaposlene: Poleg obračunov tudi kadrovske 
evidence

• Najeti želim kredit: Vodenje poslovnih knjig za poslovne 
potrebe (bilance)

Pri navadnem s.p.-ju pa je treba 
voditi tudi knjigo prejetih računov 
in spremljati druge stroške. 

Ne glede na status, ki ga izberete, so nekatere poslovne evidence obvezne. 

Evidence, ki jih mora voditi normirani s.p. 

Obvezne evidence Druge evidence



Pridobivanje 
novih

uporabnikov

In kako naj spremljam in 
vodim vse te evidence? Kako 
naj sploh izdajam račune? 



Izdani predračuni, računi, e-računi

Obračun prispevkov in plačilni nalogi

Zaključni račun

In vse ostalo, kar rabite

Več o paketu za 15 € + DDV mesečno

Minimax za normirance

http://www.minimax.si/normirani-samostojni-podjetniki/?utm_source=book&utm_medium=book-normiranci-navaden-s-p&utm_campaign=minimax_normiranci&utm_content=gumb
http://www.minimax.si/normirani-samostojni-podjetniki/?utm_source=book&utm_medium=book-normiranci-navaden-s-p&utm_campaign=minimax_normiranci&utm_content=gumb


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/


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.


