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OSNOVE ZA PRISPEVKE SAMOZAPOSLENIH  
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1. Nove omejitve za pridobitev statusa s.p. 
 
 
 Od 1.1.2016 začnejo veljati nove dodatne omejitve zaradi katerih oseba ne bo mogla 
pridobiti statusa s.p., in sicer obstaja omejitev, če: 
   

- je oseba objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih 
obračunov za zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni 
seznam), 

- so na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za 
zadnjih 12 mesecev (do 1.1.2016 se preverja samo zadnji objavljeni seznam) 
objavljene družbe, v katerih ima oseba delež višji od 25%, 

- je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je 
bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, 

- je bila osebi v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali 
FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno. 

 
 
 Omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki so 
naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1, ki že velja, ostane enaka tudi po 
1.1.2016. 
 
 Omejitve iz prvih treh alinej se preverjajo v informacijskem sistemu eVEM, omejitev iz 
zadnje alineje in omejitev zaradi pravnomočne obsodbe na kazen zapora, pa preverja 
AJPES pred vpisom s.p. v Poslovni register Slovenije. 
 
Objava prenehanja opravljanja dejavnosti 
 
 Hkrati ponovno obveščamo s.p., ki nameravajo prenehati opravljati dejavnosti, da morajo 
najmanj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletni strani AJPES objaviti 
namero o prenehanju. Obvestilo za objavo lahko podjetnik pošlje AJPES prek aplikacije 
OOPS, po e-pošti na objava.prenehanja@ajpes.si, odda na točki VEM ali prinese osebno ali 
pošlje po pošti na katerokoli izpostavo AJPES. Obvestilo ne sme vsebovati osebnih podatkov 
podjetnika (davčna številka, prebivališče…), mora pa vsebovati podatek o datumu 
prenehanja opravljanja dejavnosti. 
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2. Nova višina prispevkov za leto 2016- sprememba minimalne osnove za 
prispevke samozaposlenih  

 
SAMOZAPOSLENI  - SP 
 
Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 56% zadnje znane 
povprečne plače. To je: 
 
56% od 1.540,26€ = 862,54€ bruto  
 
Prispevki za samozaposlene se obračunajo in plačajo v višini 38,20% od osnove, vendar se 
za osnovo za prispevek za zdravstveno zavarovanje upošteva zavarovalna osnova v višini 
924,15€ bruto.  
Prispevek za zdrav. zavarovanje znaša 13,45%.  
 
Na mesečni ravni to pomeni:  
 
Prejšnji neto znesek za plačilo: 330,15€ neto /mesečno 
Novi neto znesek za plačilo: 337,77€ neto /mesečno 
 
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT 
POSTRANSKI POKLIC /POPOLDANSKI SP 
 
Pavšalni prispevki se spremenijo tudi za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot 
postranski poklic / popoldanski sp kot ga imenujemo pogovorno 
 
Prejšnji neto znesek za plačilo: 
PIZ prispevek: 32,20€ 
ZZ prispevek: 32,72€   
SKUPAJ: 64,92€ /mesec 
 
Novi neto znesek za plačilo: 
PIZ prispevek: 32,20€ 
ZZ prispevek: 32,67€ 
SKUPAJ: 64,87€ /mesec  
 
Ti prispevki se torej z mesecem januarjem 2016 znižajo za 0,05€/mesečno. 
 

3. Dokumentacija za izdelavo zaključnega računa za leto 2015 
 
Do 31.03.2016 je potrebno pripraviti in oddati zaključni račun za leto 2015.  
Kot do zdaj se oddaja obračun davka od dohodka iz dejavnosti na Furs in bilanca 
stanja in izkaz poslovnega izida na Ajpes. Nadomestilo za javno objavo na Ajpes za 
leto 2016 znaša : 
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Gospodarske družbe in zadruge 

Vrsta letnega poročila 

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV 

podpisano s kvalificiranim 

digitalnim potrdilom 

potrjeno z 

Obvestilom za AJPES 

1. 
Letno poročilo, predloženo na 
poenotenih obrazcih 

38,43 42,09 

2. 
Letno poročilo, predloženo v 
neenotni obliki 

56,12 59,78 

3. 
Revidirano ali konsolidirano 

letno poročilo 
92,72 96,38 

 
Samostojni podjetniki 

Vrsta letnega poročila 

Nadomestilo v EUR z 22 % DDV 

podpisano s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom 

potrjeno z 
Obvestilom za AJPES 

1. 
Letno poročilo, predloženo na 
poenotenih obrazcih 

10,37 14,03 

2. 
Letno poročilo, predloženo v 
neenotni obliki 

56,12 59,78 

 

Nadomestilo stroškov javne objave letnih poročil plačajte po prejemu računa. 
AJPES je s 1.1.2015 pričel izdajati tudi elektronske račune. Vsem poslovnim subjektom, ki so ali še bodo 
poslali soglasje za prejemanje elektronskih računov bo AJPES poslal elektronske račune prek Uprave RS 
za javna plačila (UJP) v spletno banko ali na elektronski naslov. Vsem ostalim bodo računi na voljo v 
papirni obliki. Podrobnejše informacije o elektronskih računih so vam na voljo na spletni strani eRacuni. 

 

POMEMBNO! 
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo:  

- osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki 

še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka in 

- samostojni podjetniki, izbrisani na dan 31.12.2015. 

 

http://www.ajpes.si/Ostale_vsebine/Eracuni

