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Popoldanski s. p. ni pravni oziroma zakonski termin, zato ga 

ne najdete v zakonih ali pravnih aktih.

Gre za pogovorni izraz, ki označuje samostojnega 

podjetnika, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic. 

V obvezno socialno zavarovanje ni vključen na podlagi 

opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi 

(praviloma na podlagi delovnega razmerja).
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Kaj je popoldanski s. p.?

Svojo dejavnost opravlja kot 
postranski poklic. 



OSEBA JE V DELOVNEM RAZMERJU

Popoldanski s. p. (dopolnilna dejavnost oziroma postranski 

poklic) ima lahko le oseba, ki je v delovnem razmerju za polni 

delovni čas (40 ur na teden).

MANJŠI OBSEG DEJAVNOSTI

Navadno se dopolnilno dejavnost registrira, kadar gre za manjši 

obseg dejavnosti in posamezniku redno delo, na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi, ne zadošča ali pa na ta način uresniči svojo 

željo po ustvarjanju in podjetniškem udejstvovanju. 

ŠTUDENTI IN UPOKOJENCI

Študenti in upokojenci ne morejo odpreti popoldanskega s. p. , 

niti ga ne more odpreti oseba, ki je zaposlena za krajši delovni 

čas.

OSEBA ZAPOSLENA S KRA JŠNIM DELOVNIM ČASOM

Oseba, ki je zaposlena za krajši delovni čas od polnega (40 ur 

tedensko), pa se lahko za preostanek manjkajoče tedenske 

delovne obveznosti samozaposli in na podlagi samozaposlitve 

plačuje prispevke do t. j. polne delovne obveznosti.

Kdo lahko odpre svoj 
popoldanski s. p. 
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Med navadnim in popoldanskim 
s. p.  ni bistvenih razlik

Obe obliki imata enak pravni 

status, dolžnosti in pravice. 

Redni s. p. Popoldanski s. p. 

=

Kljub temu, da gre v osnovi za dve različni obliki, pa med

navadnim in popoldanskim s. p. -jem ni razlik. Njun pravni status

je enak, prav tako imata enake pravice in iste dolžnosti v odnosu

do države.

Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost!

Popoldanski s. p. plačuje bistveno nižje prispevke.
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Obveznost plačevanja prispevkov

Kot popoldanski s. p. je podjetnik iz naslova opravljanja 

dejavnosti obvezno zavarovan za invalidnost in smrt, ki je 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter za primere 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni (po ZPIZ-2 in po ZZVZZ).

Iz tega naslova je dolžen plačevati prispevke samo za naštete 

posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Na tej 

podlagi podjetniku pokojninska doba ne teče.

Prispevke plačuje do 20. v mesecu, za pretekli mesec, tudi če 

dejavnosti ni opravljal. Mirovanje s. p. ne obstaja.
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Zneski pavšalnega prispevka
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36,56 EUR

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni se plačuje v višini 0,53 % od osnove, ki je 

enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec 

oktober predhodnega koledarskega leta.

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so 

zakonsko dolžne plačevati tudi prispevek za zdravstveno 

zavarovanje po stopnji 6,36 %, ki ga plačujejo od osnove v višini 

25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec 

oktober predhodnega koledarskega leta.

mesečni znesek pavšalnega prispevka za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 

2021;

mesečni znesek pavšalnega prispevka za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni za leto 

2021;

mesečni znesek pavšalnega prispevka za 

zdravstveno zavarovanje za leto 2021.

9,65  EUR

28,96 EUR

75,17 EUR skupaj na mesec



Obdavčitev
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Popoldanski s. p. je tako kot navadni s. p. obdavčen z dohodnino. 

Obdavčen je lahko po dejanskih prihodkih in odhodkih, druga 

možnost pa je obdavčitev z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

Tako redni, kot normirani s. p. morata med letom plačevati 

akontacijo dohodnine, ki se plačuje mesečno ali trimesečno, odvisno 

od zneska. 

S pomočjo kalkulatorja pa si lahko preračunate, kaj se vam bolj 

splača – navadna ali normirana obdavčitev. 

Najpogosteje popoldanski s. p. ni zavezanec za DDV in ga tudi ne 

obračunava. 

Vendar je lahko tudi popoldanski s. p. tudi zavezanec za DDV. To 

lahko postane prostovoljno ali pa ko preseže znesek 50.000 EUR v 

12 mesecih poslovanja. V tem primeru obračunava davek na 

dodano vrednost.  

Če popoldanski s. p. ni zavezanec, pa DDV-ja ne obračunava. 

Obračun DDV

Kalkulator: 
Izračun akontacije 
dohodnine.

https://www.minimax.si/ebook-excel-izracun-dohodnine-sp/?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_popoldanski_sp&utm_campaign=excel_izracun_akontacije_dohodnine


Postopek registracije
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Postopek registracije popoldanskega s. p.  na točki SPOT se 

od postopka registracije rednega s. p.  rahlo razlikuje.

Za popoldanski s. p.  se na točki SPOT pripravi dokumente za 

AJPES in Finančno upravo RS ter odda obrazec za prijavo v 

zavarovanje za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

Za redni s. p.  pa se pripravi dokumente za A JPES in Finančno 

upravo RS ter opravi prijava v obvezna socialna zavarovanja.

Za postopek registracije s. p.  potrebujete osebni dokument 

in davčno številko ter overjeno izjavo lastnika objekta, kjer 

boste imeli prijavljen poslovni naslov, v kolikor niste sami 

lastnik ali solastnik objekta. Izjavo lahko lastnik objekta overi 

osebno na točki SPOT, na upravni enoti ali pri notarju. 

Postopek ustanovitve popoldanskega s. p.  je na točki SPOT 

brezplačen.

Popoldanski s. p.  je tako kot redni s. p.  dolžan v osmih dneh 

od vpisa v Poslovni register Slovenije oddati davčne podatke. 

To lahko stori na portalu SPOT ali na točki SPOT. 

Pri oddaji davčnih podatkov je potrebno označiti, da bo 

podjetnik zavarovan iz drugega naslova. Dolžnost osebe, ki 

opravlja dejavnost kot postranski poklic, je vključitev v 

zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne 

bolezni (obrazec M-12; šifra razloga za zavarovanje 10).
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Zakaj je Minimax dobra izbira 
za vodenje popoldanski s. p.?

SPLETNI PROGRAM
Minimax je spletni program, zato ne potrebuje namestitve. Z 
uporabo lahko začnete takoj. Dostopi do programa so 
zaščiteni in varni. 

ENOSTAVNA UPORABA
Program ima vgrajene avtomatizme, zato je delo z njim 
enostavno. Izdajanje računov je hitro in pregledno.

VODENJE VSEH ZAKONSKO OBVEZNIH EVIDENC 
S pomočjo programa je vodenje evidenc bolj enostavno, saj 
se evidence ustvarjajo samodejno. 

POVEZAVA Z RAČUNOVODSKIM SERVISOM
Program omogoča neposreden prenos dokumentov. 
Računovodja in podjetnik imata vpogled v iste podatke. 

MOBILNA APLIKACIJA
Prejete račune podjetnik lahko slika in jih takoj pošlje v 
računovodstvo. Pregleduje pa lahko stanje plačil. 

PODPORA
Podpora je v celoti brezplačna. Na voljo je 
tudi kakovostna baza navodil 
za uporabo programa. 

080 14 50

Predstavitev

https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_izbira_programa_podjetnik&utm_campaign=predstavitev
https://www.minimax.si/predstavitev?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_popoldanski_sp&utm_campaign=predstavitev


BAZA ZNANJA

Za več brezplačnih priročnikov
in posnetkov seminarjev 

kliknite

Vodilni spletni računovodski program

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_popoldanski_sp&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 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_popoldanski_sp&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 dodaten posvet s strokovnjaki.


