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12. KROG OBVEZNEGA POBOTA V DECEMBRU  2015 
Od   četrtka,   10.12.2015 do četrtka 17.12.2015   poteka 12. krog obveznega pobota AJPES. 
Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.11.2015 do 
30.11..2015. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do 
srede, 16.12.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.  
Hkrati vas opozarjam, da je prijava v obvezni pobot neobstoječih obveznosti (obveznosti, ki  ne 
obstajajo) kaznivo dejanje, ker gre za oškodovanje upnikov. Obvezno je potrebno prijaviti samo 
tiste obveznosti, ki jih predvideva Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. 

 

DAVČNE BLAGAJNE od 2.1.2016 – V Pravilniku je predpisano obvestilo o 
obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca – Priloga III – Ur. list RS 90/2015 
 
P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem 
potrjevanju računov 
1. člen  

V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/15 in 
75/15) se za šestim odstavkom 5. člena doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»(7) Ne glede na prvi do šesti odstavek tega člena je v primerih izdaje računa za opravljene 
storitve prek avtomata zaščitna oznaka izdajatelja računa sestavljena iz davčne številke 
zavezanca, datuma izdaje računa in številke računa. Zaščitna oznaka izdajatelja računa se 
ustvari v skladu s tehničnimi navodili, objavljenimi na portalu eDavki in se na računu navede v 
tekstovni obliki.«. 
2. člen  

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani 

račun iz prvega odstavka 12. člena ZDavPR, je v velikosti najmanj 148 x 210 mm (format A5). V 
primeru premičnega prostora je obvestilo lahko v velikosti najmanj 74 x 105 mm (format A7).«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) V zgornjem delu obvestila je na ozadju, ki je v barvi 355 C po barvni lestvici Pantone, 

navedeno besedilo »Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti 
kupcu. Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega 
prostora.«. Pod besedilom je v obliki QR kode in v obliki besedila zapisan spletni naslov 
www.fu.gov.si/blagajne. Črke besedila so v beli barvi.«. 
3. člen  

Priloga III (Vsebina in oblika obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da 

prevzame in zadrži račun) se nadomesti z novo Prilogo III (Vsebina in oblika obvestila o 

obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun), ki je priloga tega 

pravilnika in njegov sestavni del. 

 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI  
4. člen  

Ne glede na sedmi odstavek 5. člena pravilnika se računi, izdani za opravljene storitve prek 
avtomatov, do 30. junija 2016 štejejo za potrjene pri davčnem organu, ko zavezanec davčnemu 
organu pošlje vsaj podatke o davčni številki zavezanca, datumu izdaje računa, zaporedni 
številki računa in vrednosti za plačilo. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEKTRONSKO UREJANJE OBVEZNIH SOCIALNIH ZAVAROVANJ  od 1.1.2016 
 
Urejanje obveznih socialnih zavarovanj bo po novem letu možno samo še elektronsko preko 
državnega portala e-VEM. 

 

VZPODBUDA ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH BREZPOSELNIH OSEB  - velja 
od 1. januarja 2016 do 31.decembra 2017 (Uradni list RS št. 90/2015) 

Z A K O N O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)  
S tem zakonom se zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje 
starejših brezposelnih oseb. 

(1)Delodajalec, ki v obdobju od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2017 sklene pogodbo o 
zaposlitvi z brezposelno osebo, starejšo od 55 let, ki je najmanj šest mesecev pred sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, za prvih 24 mesecev zaposlitve 
oproščen plačila prispevkov delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje za 
starševsko varstvo. 

(2) Do oprostitve iz prejšnjega odstavka je upravičen delodajalec, ki: 

– zadnje tri mesece pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega 
odstavka ni začel postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali odpovedal pogodbe o zaposlitvi 
delavcem iz poslovnih razlogov, 

– pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz prejšnjega odstavka ni imel 
blokiranega transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni in 

– je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo iz 
prejšnjega odstavka redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost 
zaposlenim. 

 

SPREMEMBA GLEDE MINIMALNE PLAČE – Uradni list RS 92/2015- uporablja 
se za plačilo dela po 1. januarju 2016 

Z A K O N O DOPOLNITVI ZAKONA O MINIMALNI PLAČI (ZMinP-A) 
V Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) se v 2. členu za drugim odstavkom 

doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) V minimalno plačo se ne vštevajo: 
– dodatek za nočno delo, 
– dodatek za delo v nedeljo, 
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.«. 

 
 

 
Za informacije pokličite: 
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