
 
 

Datum: 3. 7. 2017 

 

Za:  

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

- Ministrstvo za finance 

- Finančna uprava RS 

 

V vednost: 

- Inšpektorat RS za delo 

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) 

 

 

ZADEVA: Pobuda za dopolnitev zakonodaje v primeru, da delodajalec po 1. 1. 2018 na 

REK obrazcu ne bo obračunal prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje  

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) daje pobudo za dopolnitev predpisov (ZPIZ-2, 

ZDavP-2, ZMEPIZ-1) za primer, da delodajalec kot zavezanec za prijavljanje osnov, 

obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih zavarovanja po predpisih o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ne odda REK obrazca. V primeru, da Finančna uprava RS (FURS) 

ugotovi, da delodajalec ni oddal REK obrazca, naj sestavi predizpolnjen obračun prispevkov 

za vse zaposlene pri tem delodajalcu v višini trimesečnega povprečja plač/prispevkov za 

vsakega posameznika posebej. Če nato delodajalec v določenem roku ne dostavi podatkov o 

drugačnih prispevkih, naj ZPIZ v osebno matično evidenco delavca vpiše ta predizpolnjen 

obračun prispevkov, FURS pa naj delodajalca obremeni s sorazmernim dolgom. FURS naj 

delodajalcu/zavezancu zaračuna tudi strošek sestavljanja predizpolnjenega obračuna 

prispevkov v višini, ki bo spodbujala redno oddajanje REK obrazcev. O neoddanem REK 

obrazcu naj ustrezen državni organ obvesti tudi prizadete delavce in njihov sindikat. To pa naj 

ne pomeni prenosa obveznosti izterjave neobračunanih in neplačanih prispevkov z ustreznih 

državnih organov na posameznika. 

 

 

OBRAZLOŽITEV:  

Po podatkih FURS mesečno ne odda REK obrazca približno 4000 delodajalcev/zavezancev. 

V večini primerov so to zavezanci, ki zaposlujejo zgolj enega delavca. Če REK obrazec ni 

oddan, v skladu z ZPIZ-2 velja, da prispevki niso bili obračunani. Od 1. 1. 2018 dalje se 

delavcem ne bo več priznala pokojninska doba za čas neobračunanih prispevkov, saj bo 

namreč Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) namesto 

delodajalcev izpolnil obrazec M4 na podlagi podatkov o prispevkih za vsakega posameznega 

delavca, ki mu jih je e-posredovala Finančna uprava RS na podlagi REK obrazcev iz 

preteklega leta. 



  

Svet ZPIZ je zato na svoji 23. seji 20. 4. 2017, da se zagotovi večja pravna varnost delavcev 

kot šibkejše stranke v delovnem razmerju, dal pobudo za spremembo zakonodaje na področju 

obračunavanja in plačevanja prispevkov za delavce v delovnem razmerju. Predlagal je 

predizpolnjen obračun v višini minimalne plače. ZSSS tokrat predlaga v višini tromesečnega 

povprečja plač posameznika, saj FURS razpolaga s temi podatki za odmero prispevkov za 

socialno varnost.  

 

Ministrstvo za finance je namreč v dopisu z dne 27. 6. 2017 v odgovoru na pobudo Sveta 

ZPIZ ocenilo, da predizpolnjen obračun v primeru delavcev v delovnem razmerju ne bi bil 

ustrezen, ker naj bi davčni organ ne razpolagal s podatki za obračun prispevkov za socialno 

varnost, s kakršnimi razpolaga v primeru samozaposlenih v skladu s 353.a členom ZDavP-2. 

Namesto tega predlaga spremembe prepisov na matičnih področjih (ZPIZ-2, ZZVZZ, ZDR-1 

ZUTG, ZPSV, ZID).   

 

ZSSS meni, da je redno obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost 

izjemnega pomena ne le za prizadetega posameznika, temveč je tudi v javnem interesu 

(sistemsko preprečevanje revščine na starost). Menimo, da je zato potrebno, da predpisi 

pravočasno določijo postopke FURS za primer neoddanega REK obrazca tako, da se v osebni 

matični evidenci sproti beleži realne podatke o prispevkih in pokojninski dobi. 

 

 

 

 

 

 

Mag. Dušan Semolič, 

predsednik ZSSS 

 

 

 


