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1. S 1.1.2016 SPREMEMBE PRI PREDLAGANJU REK-1 

OBRAZCEV – VKLJUČITEV PODATKOV O POKOJNINSKI 

OSNOVI 

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1, Ur.l. 

RS 111/13 in 97/14) določa, da so delodajalci od 1.1.2016 

dalje za delavce v delovnem razmerju ter za osebe, ki v 

okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in 

izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v obračunu 

davčnega odtegljaja (REK-obrazec) dolžni sporočiti tudi 

podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o 

osnovah, ter spremembe teh podatkov (do sedaj 

poročanje ZPIZ na obrazcu M-4). 

 

Gre za nov način pridobivanja podatkov preko REK-1 

obrazcev, ki jih delodajalci preko sistema E-Davki 

posredujejo na FURS, ta pa jih posreduje naprej ZPIZ. 

Obstoječi REK-1 obrazci se tako dopolnijo z rubrikami M01 

– M10 (glede na vrsto dohodka) s podatki o obdobju 

zavarovanja, številu opravljenih ur, obračunanem znesku in 

letu osnove.  

 

 

 

 

 

 

Za leto 2016 so delodajalci ne glede na to, da se bodo 

podatki o pokojninski osnovi od 1.1.2016 dalje zbirali na 

REK-obrazcu, v skladu s prehodno določbo dolžni do 

30.4.2017 posredovati podatke o osnovi na obrazcu M-4 

za leto 2016, po 1.1.2017 pa ta obveznost letnega 

poročanja preneha. 

2. S 1.1.2016 OBVEZNO UREJANJE ZAVAROVANJ PRI 

ZZZS ZA VSE POSLOVNE SUBJEKTE PREK PORTALA E-

VEM 

Od 1.1.2016 morajo vsi zavezanci za prijavo, ki so kot 

fizične ali pravne osebe (samostojni podjetniki 

posamezniki, osebe, ki samostojno opravljajo poklicno 

dejavnost, gospodarske družbe, zavodi, organi državne 

uprave, itd.) vpisani v Poslovni register Slovenije, obvezna 

socialna zavarovanja urejati preko spletnega portala E-

Vem. Povezava do spletnega portala: 

http://evem.gov.si/evem/  

 

Pri tem gre za naslednje obrazce za urejanje obveznih 

zavarovanj: 

 M-1 (prijava v obvezna socialna zavarovanja), 

 M-2 (odjava iz obveznih socialnih zavarovanj), 

 M-3 (sprememba podatkov v obveznih socialnih 

zavarovanjih), 

 M-12 (prijava/odjava zavarovanja za primer 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni). 

 

 

 

Za uporabo portala e-VEM uporabnik potrebuje: 

 osebni računalnik z internetnim brskalnikom, 

 povezavo z internetom, 

 optični čitalnik in 

 kvalificirano digitalno potrdilo. 

 

 

Davčne novosti 2016 - dohodnina, zaposlovanje 

Najdete nas pod www.TaxSlovenia.com 
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Portal e-VEM lahko uporablja zakoniti zastopnik poslovnega 

subjekta, lahko pa zakoniti zastopnik za urejanje obveznih 

socialnih zavarovanj pooblasti drugo osebo. Pooblastilo se 

lahko časovno omeji, spremeni ali odvzame.  

 

Obrazci za odvzem ali spremembo pooblastila ter 

podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani ZZZS: 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/2EC479E941F8

F3B2C1257E4500221973 

3. SPREMEMEBE PRI OBRAČUNU MINIMALNE PLAČE OD 

1.1.2016 DALJE 

Dne 19.12.2015 je stopil v veljavo delno spremenjen Zakon 

o minimalni plači (ZMinP-A, Ur.l. RS 92/15). Sprememba 

zakona se nanaša na opredelitev pojma minimalne plače, 

ki je bila v prvotni verziji Zakona o minimalni plači (ZMinP, 

Ur.l. RS 13/10) definirana kot: »mesečna plača za delo 

opravljeno v polnem delovnem času.« Navedeno pomeni, 

da so bili v znesek minimalne plače vključeni vsi elementi 

plače, kot jih opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-

1, Ur.l. RS 21/13): osnovna mesečna plača, del plače za 

delovno uspešnost in dodatki, ki pripadajo zaposlenemu.  

 

Skladno z novelo ZMinP-A pa se v minimalno plačo za delo, 

opravljeno od 1.1.2016 dalje, ne vštevajo več naslednji 

dodatki:  

 dodatek za nočno delo, 

 dodatek za delo v nedeljo, 

 dodatek za delo na praznike in dela proste dneve 

po zakonu. 

 

 

 

Na ta način se zagotavlja bolj enakopravna obravnava 

delavcev, ki delo opravljajo ob nedeljah, praznikih in 

ponoči, v primerjavi z delavci, ki ne delajo ob manj 

ugodnem delovnem času. 

 

V nadaljevanju sta predstavljena obračuna izplačila 

zaposlenemu za delo, opravljeno v letu 2015, in za delo, 

opravljeno po 1.1.2016.  

 

Pri obeh izračunih je bila kot osnovna plača upoštevana 

najnižja osnovna plača za IV. tarifni razred skladno s 

Kolektivno pogodbo za trgovinsko dejavnost (Ur.l. RS 

24/14), ki znaša 594,38 EUR ter mesečno opravljenih 10 ur 

nočnega in 10 ur nedeljskega dela.  

 

 

V času priprave izračunov podatek o znesku minimalne 

plače za leto 2016 še ni bil na voljo, zato je pri obeh 

izračunih upoštevan znesek minimalne plače za delo s 

polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2015 

dalje, v višini 790,73 EUR bruto. 

IZRAČUN za delo v letu 2015: 
  

IZRAČUN za delo od 1.1.2016 
dalje: 

        
osnovna plača 

 
594,38 

  
osnovna plača 594,38 

nedeljsko delo 
 

33,77 
  

nedeljsko delo  33,77 

nočno delo 
 

25,33 
  

nočno delo   25,33 

razlika do min. plače 137,25 
  

razlika do min. plače 196,35 

SKUPAJ   790,73 
  

SKUPAJ   849,83 

socialni prispevki zaposleni -174,75 
  

socialni prispevki zaposleni -187,8 

dohodnina zaposleni -54,52 
  

dohodnina zaposleni -61,89 

izplačilo zaposleni 561,46 
  

izplačilo zaposleni 600,13 

        
strošek delodajalca 918,04 

  
strošek delodajalca 986,65 

 

Iz informativnih izračunov je razvidno, da bo za enak obseg 

dela zaposleni skladno z novelo ZMinP-A za delo v letu 

2016 prejel višje neto izplačilo plače kot do sedaj, prav 

tako bo višji znesek obveznih prispevkov za socialno varstvo 

in dohodnine. Posledično se zaradi spremembe opredelitve 

minimalne plače in s tem povezanega izvzetja dodatkov za 

delo v manj ugodnem delovnem času iz minimalne plače 

poveča tudi skupni strošek dela za delodajalca.  

4. OBVEZNOSTI IN ROKI OBRAČUNOV DOHODNINE ZA 

LETO 2015 

15.1.2016 – napoved za napoved za odmero dohodnine 

od dohodka iz oddajanja premoženja v najem v letu 2015. 

Povezava do obrazca na spletni strani FURS: 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po

drocja/Dohodnina/Dohodek_iz_oddajanja_premozenja_in_iz_premoz

enjske_pravice/Obrazci/Napoved_za_odmero_dohodnine_od_dohod

ka_iz_oddajanja_premozenja_v_najem.pdf 

 

31.1.2016  – izplačevalci dohodkov posredujejo kontrolne 

podatke (KP-KPD) na FURS in povzetek izplačil 

prejemnikom dohodkov v letu 2015. 

 

5.2.2016 - vloga za uveljavljanje posebne olajšave za 

vzdrževane družinske člane v letu 2015. 

Povezava do obrazca na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po
drocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2014.pdf
1 

_______________________________________ 
1 V času priprave gradiva na spletni strani FURS še ni na voljo obrazcev za leto 
2015, zato se nekatere povezave nanašajo na obrazce za leto 2014. 

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2014.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/VDC_2014.pdf
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5.2.2016 – vloga za uveljavljanje dejanskih stroškov v 

primeru dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja 

(prokuristi). 

Povezava do obrazca na spletni strani: 
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-101-00002-OB~P003-
0000.PDF#!/pdf 

 

28.2.2016 – napoved za odmero dohodnine od obresti na 

denarne depozite pri bankah in hranilnicah. 

Povezava do obrazca na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po
drocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Obrazci/Napoved_za_obrest
i_na_depozite_SLO_IN_EU.pdf 

 

28.2.2016 – napoved za odmero dohodnine od dobička od 

odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter 

investicijskih kuponov. 

Povezava do obrazca na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po
drocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Obrazci/Napoved_za_odmer
o_dohodnine_od_dobicka_od_odsvojitve_vrednostnih_papirjev_in_dr
ugih_delezev_ter_investicijskih_kuponov.pdf 

 

15. dne v mesecu za preteklo trimesečje (15.1. / 15.4. / 

15.7. / 15.10.) – napoved za odmero dohodnine od 

dividend ter obresti, kadar jih izplača oseba, ki ni plačnik 

davka. 

Povezava do obrazcev na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po
drocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Obrazci/Priloga_9_Napoved
_za_odmero_dohodnine_od_dividend.pdf 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po

drocja/Dohodnina/Dohodek_iz_kapitala/Obrazci/Priloga_7_Napoved

_za_odmero_dohodnine_od_obresti.pdf 

 

 

 

 

31.3.2016 – FURS predvidoma izda 1. sveženj 

informativnih izračunov dohodnine za leto 2015 (rok za 

vložitev ugovora je predvidoma 29.4.2016, rok za doplačilo 

premalo plačane dohodnine je predvidoma 31.5.2016)2. 

Povezava do obrazca ugovora na informativni izračun dohodnine na 
spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po
drocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Ugovor_2014.
pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.4.2016 – izplačevalci dohodkov preko spletne aplikacije 

posredujejo ZPIZ obrazec M-4 za leto 2015 (podatki o 

plačah in nadomestilih plače, o zavarovalnih osnovah ter o 

vplačanih prispevkih in obdobju zavarovanja, potrebnih za 

izračun pokojninske osnove). 
_________________________________________________ 
2 V času priprave gradiva na spletni strani FURS še ni na voljo dejanskih 

datumov za leto 2016, zato so v gradivu povzeti in ustrezno prilagojeni 

podatki iz leta 2015.  

 

31.5.2016 – FURS predvidoma izda 2. in zadnji sveženj 

informativnih izračunov dohodnine za leto 2015 (rok za 

vložitev ugovora je predvidoma do 30.6.2016, rok za 

doplačilo premalo plačane dohodnine je predvidoma 

29.7.2016). 

 

29.7.2016 – vložitev napovedi za odmero dohodnine za 

leto 2015, če po pošti do 15.6.2016 niste prejeli 

informativnega izračuna dohodnine. 

Povezava do obrazca na spletni strani FURS: 
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Po
drocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/2014_v_UL.pd
f 
 

 

5. LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE 2016  

Stopnje dohodnine za koledarsko leto 2016 so sledeče: 

v primeru neto letne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

    8.021,34    16% 

  8.021,34   20.400,00     1.283,41  + 27%  nad  8.021,34 

20.400,00   70.907,20     4.625,65  + 41% nad 20.400,00 

70.907,20     25.333,60  + 50% nad 70.907,20  

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve 

za obdobje 2016 se uporabijo naslednje stopnje dohodnine 

ter lestvica, izkazana na mesečnem nivoju: 

v primeru neto mesečne 
davčne osnove (v EUR) 

znaša dohodnina (v EUR) 

nad do   

  668,44   16% 

668,44 1.700,00    106,95 + 27% nad    668,44 

1.700,00 5.908,93    385,47 + 41% nad 1.700,00 

5.908,93   2.111,13 + 50% nad 5.908,93  

 

 

Najdete nas pod www.TaxSlovenia.com 
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IZDAJATELJ: GOBBS svetovanje d.o.o., Planina 3, SI - 4000 Kranj, Slovenija, e-mail: office@taxslovenia.com, T +386 4 2350 997, www.taxslovenia.com. 

PRAVNI POUK: Pismo o novostih (»Newsletter«) vsebuje le pregled izbranih novosti s področij davčnega in civilnega prava kot tudi s področja računovodenja, ki pa ne nadomeščajo in ne predstavljajo davčnega, pravnega ali poslovnega svetovanja 
za posamezen primer. Za pravilnost in popolnost informacij v tem pismu o novostih izdajatelj ne prevzema nobenega jamstva in odgovornosti. 

Če ne želite prejemati pisma o novostih, se prosim odjavite s povratno e-pošto na naslov office@taxslovenia.com. 

6. DAVČNE OLAJŠAVE: 

6.1 SPLOŠNA OLAJŠAVA 

Višina skupne splošne olajšave se določi na podlagi višine 

skupnega dohodka v letu 2016: 

 
v primeru skupnega letnega dohodka 
(v EUR) 

 
znaša splošna olajšava (v EUR) 

nad do   

  10.866,37   6.519,82   

10.866,37   12.570,89   4.418,64   

12.570,89     3.302,70 

 

Glede izračuna akontacije dohodnine od mesečnega 

dohodka iz delovnega razmerja, velja naslednje: 

v primeru skupnega mesečnega 
dohodka (v EUR) 

znaša splošna olajšava (v EUR) 

nad do   

  905,53  543,32 

905,53 1.047,57 368,22 

1.047,57   275,22 

 

Če delojemalec poda pisno izjavo, da se povečana splošna 

osnova ne upošteva pri izračunu akontacije dohodnine iz 

delovnega razmerja, znaša mesečna olajšava 275,22 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

6.2. OSEBNA OLAJŠAVA 

 namen letna olajšava (v EUR) mesečna olajšava (v EUR) 

invalid s 100% 17.658,84   1.471,57   

telesno okvaro 

6.3. POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA 

Posebna olajšava za rezidente, ki se izobražujejo in imajo 

status dijaka oziroma študenta, znaša 2.477,03 EUR letno. 

 

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 

znaša do 2.819,09 EUR letno oziroma največ 5,844% letne 

bruto plače. 

6.4. POSEBNA OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE 

DRUŽINSKE ČLANE 

namen letna olajšava 
(v EUR) 

mesečna olajšava  
(v EUR) 

  

za 1. vzdrževanega otoka 2.436,92   203,08 

za vzdrževanega otroka, ki 8.830,00   735,83   

potrebuje posebno nego   

 in varstvo     

za 2. vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77 

za 3. vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21 

za 4. vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65 

za 5. vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09 

za vsakega drugega vzdrževanega 2.436,92 203,08 

družinskega člana     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktna oseba: 

 

Mateja Babič, LL.M. 

davčna svetovalka 

Tel.: (040) 509 499 

Fax: (04) 235 09 92 

E-Mail: mateja@taxslovenia.com  

Najdete nas pod www.TaxSlovenia.com 

mailto:mateja@taxslovenia.com

