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OSEBA, KI OPRAVLJA DEJAVNOST KOT 
POSTRANSKI POKLIC ali »POPOLDANSKI S. P.« 

 
 

Stranke nam pogosto zastavljajo vprašanje kdo lahko odpre popoldanski s.p., ali ima 
kakšne omejitve, ali lahko zaposlujejo in podobno. 
 
Popoldanski s.p. lahko odprete le, če ste zaposleni za polni delovni čas (40 ur na 
teden), torej je namenjen osebam, ki želijo poleg svoje redne službe opravljati še dodatno 
dejavnost.   
 
Od rednega s.p. se »popoldanski s.p. razlikuje le v zavarovanju nosilca dejavnosti. 
Nosilec dejavnosti mora biti pokojninsko in invalidsko zavarovan iz drugega pravnega 
naslova s pogodbo o zaposlitvi za 40 ur tedensko. Tako obvezne prispevke za socialno 
varnost iz naslova pogodbe o zaposlitvi plačuje delodajalec, iz dejavnosti popoldanskega 
s.p. pa se dodatno plačajo le prispevki v pavšalno določenem znesku. 
 
Pavšalni prispevki popoldanskega s.p. trenutno znašajo 77,29 EUR (ZPIZ 38,68 
EUR in ZZZS 38,61 EUR) in se plačajo do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če ste pretekli 
mesec imeli popoldanski s.p. odprt manj kot 15 dni, plačate le polovico prispevkov ZPIZ, 
prispevke za ZZ pa v vsakem primeru plačate v celoti.  
 
V primeru, da imate sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas od 40 ur, lahko odprete 
redni s.p., preko katerega se za preostanek ur do polnega delovnega časa vpišete v 
obvezna socialna zavarovanja. 
 
Ustanovitev popoldanskega s.p. se ne razlikuje od ustanovitve rednega s.p.. S.p. se 
vpiše v Poslovni register Slovenije in opredelijo se dejavnosti. Popoldanski s.p. lahko 
opravlja katerokoli dejavnost iz SKD, seveda če izpolnjuje druge morebitne pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki jih lahko preverite na https://spot.gov.si/sl/dejavnosti-in-
poklici/dejavnosti-skd/ 
 
Ob ustanovitvi popoldanskega s.p. se z M12 obrazcem vpišete v zavarovanje kot oseba, 
ki opravlja dejavnost kot postranski poklic. 
 
Popoldanski s.p. se mora vpisati tudi v davčni register in opredeliti način ugotavljanja 
davčne osnove. Če želite davčno osnovo ugotavljati z upoštevanjem dejanskih prihodkov 
in normiranih odhodkov je pogoj, da prihodki iz dejavnosti v enem letu ne presegajo 
50.000 EUR (popoldanski s.p., ki nima zaposlenih delavcev). 
 
Čeprav je popoldanski s.p. namenjen opravljanju manjšega obsega dejavnosti poleg 
redne zaposlitve, da lahko oseba zadosti potrebo ali željo po dodatnem zaslužku, 
ustvarjanju in udejanjanju podjetniške ideje, le-ta nima omejitev glede višine 
prometa, prav tako zanj veljajo enaki limiti za vstop v sistem DDV, kamor se morate 
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vključiti, če ste ali pričakujete da boste v zadnjih 12 mesecih presegli 50.000 EUR 
obdavčljivega prometa ali pridobivate blago znotraj EU in vrednost blaga v tekočem ali 
preteklem letu presega 10.000 EUR. 
 
Tudi popoldanski s.p. lahko zaposluje delavce ali za pomoč najame študente. 
Popoldanskemu s. p. lahko pomagajo tudi družinski člani s kratkotrajnim 
delom. Kratkotrajno delo je pomoč družinskih članov v primeru, ko se v podjetju 
(mikrodružba ali zavod z najmanj 1 in največ 10 zaposlenimi) srečujete s povečanim 
obsegom dela. Delo lahko družinski član opravlja največ 40 ur mesečno, zanj ne prejme 
plačila, lahko pa mu povrnete stroške prevoza in prehrane med delom. Za tovrstno delo 
ne potrebujete sklenjene pogodbe, voditi je potrebno evidenco o delu, opravi se prijava v 
zdravstveno zavarovanje z obrazcem M12 in plačajo se pavšalni prispevki. 
Kratkotrajno delo lahko opravljajo zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v 
partnerski zvezi lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe, 
zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v partnerski zvezi enega od staršev lastnika 
ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe, oseba, s katero je lastnik 
ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do 
prvega kolena, starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v 
partnerski zvezi lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe. 
 
Slovenske Konjice, 11. 1. 2022 
 
Pripravila:  
Polona Klokočovnik  
SPOT svetovanje Savinjska 
spot.konjice@gmail.com, 031 314 809 
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