Vpliv opravljanja ODD na
uveljavljanje pravic po posameznih
skupinah

Dodatne informacije
Vrste osebnega dopolnilnega dela:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, T: 01 369 77 08, E: gp.mddsz@gov.si

Brezposelne osebe:
Brezposelna oseba, prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, lahko opravlja ODD in
mesečno zasluži do 200 EUR neto. Če je brezposelna oseba hkrati tudi prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se v
primeru presežene meje najvišjega dovoljenega zaslužka denarno nadomestilo zniža za
50% zneska, ki presega 200 EUR.

Vrednotnice:
Ministrstvo za javno upravo, T: 01 478 83 30

Upokojenci, invalidi:
Upokojenec lahko priglasi ODD in to ne vpliva na izplačevanje njegove pokojnine in nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Če gre za
delovnega invalida II. ali III. kategorije invalidnosti, je treba upoštevati izvajalčevo zdravstveno stanje in odločbe o ugotovljeni invalidnosti oziroma mnenje invalidske komisije o
delovni zmožnosti glede del, ki jih namerava
opravljati kot izvajalec ODD.

Spletni dokument: povezava

Dijaki in študenti:
Dijaki in študenti lahko priglasijo ODD, se pa
prihodki iz tega naslova upoštevajo pri vseh
socialnih transferjih (npr. višina otroškega
dodatka, socialna pomoč), podelitvi pravice do
državne štipendije. Ne vplivajo pa na Zoisovo
štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.
Upoštevati pa je potrebno omejitev glede starosti izvajalca del: otroci, mlajši od 15 let, lahko izvajajo samo kulturna in umetniška dela,
športne dogodke in lažja dela po 13. letu starosti.

Publikacija je dosegljiva v elektronski obliki in na spletni strani partnerjev projekta

Priglasitev v SODD:
AJPES, T: 01 477 42 27, E: sodd.info@ajpes.si
Splošne informacije:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka,
T: 04 50 60 200, E: ooz.sk.loka@siol.net
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, T: 05 37 43 911,
E: info@icra.si
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Kaj je osebno dopolnilno delo (ODD)?
ODD je lahko odskočna deska za vstop v podjetništvo. Omogoča nam, da preverimo svojo podjetniško idejo in ugotovimo, ali kupce
naš izdelek/storitev zanima. Gre za posebno
obliko dela, primerno za vse z rokodelskimi
znanji in veseljem do ustvarjanja.

Kdo lahko opravlja ODD?
ODD lahko opravlja posameznik (fizična oseba), ki je pri AJPES priglasil ODD in ima v času
opravljanja ODD kupljeno vrednotnico, ki se
glasi na njegovo ime. Opravljajo ga lahko torej zaposlene in brezposelne osebe, študenti,
dijaki, invalidi, osebe s posebnimi potrebami,
upokojenci,…, vsi, ki želijo tržiti svoje izdelke/
storitve in ustvariti dodaten zaslužek. Bistveno je, da posameznik sam osebno opravlja
priglašena dela.

Vrste del, ki se opravljajo kot ODD
Seznam A:

1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč
pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske
stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih
površin,
2. občasna pomoč pri kmetijskih delih,
3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim,
bolnim ali invalidom na domu, spremstvo
oseb, ki potrebujejo nego,
4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;

5. občasno prevajanje ali lektoriranje,
6. občasno izvajanje umetniških oziroma
drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na
domu lastnika živali.
Pomembno:
Gre za dela, ki jih fizična oseba opravlja zadrugo fizično osebo, običajno vnaprej znano.
Vrednotnico kupi naročnik del (kupec).
Seznam B:
1. izdeluje in prodaja izdelke domače in
umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki
ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju,
2. izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu
pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja,
3. nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča
v njihovi osnovni obliki,
4. melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.
Pomembno:
Dela se lahko opravljajo tudi za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene.
Naročnik običajno vnaprej ni znan.
Vrednotnico kupi izvajalec sam (prodajalec).

Postopek opravljanja ODD

POSAMEZNIK

REGISTRACIJA

•
•
•
•
•

brezposelne osebe
zaposleni
dijaki, študentje
invalidi
upokojenci, itd.

• priglasitev (AJPES)
• M12 (ZZZS)

ODD
• izvajalec sam
• naročnik storitve
VREDNOTNICA

IZVAJANJE

• dela s seznama A (storitve)
• dela s seznama B (izdelki)

DEL

IZDAJA
RAČUNA

POROČANJE

• v 2 izvodih
• brez davčne blagajne oz. vezane
knjige
• brez davčnega potrjevanja
računov
• MESEČNO (Napoved za odmero
akontacije dohodnine) - rok do
10. v mesecu
• POLLETNO (Poročilo o
doseženih prihodkih) - rok do
10. januarja oz. do 10. julija za
preteklo polletno obdobje

