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4. KROG OBVEZNEGA POBOTA V APRILU 2015 
Od 1. januarja 2015 AJPES izvaja večstranski pobot ob četrtkih.  
Od   četrtka, 16.4.2015 do četrtka 23.4.2015  bo potekal 3. krog obveznega pobota AJPES. 
Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.3.2015 do 
31.3.2015. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do 
srede, 22.4.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.  
 
PAVŠALNI PRISPEVEK ZA PIZ ZA ZAVEZANCE, KI OPRAVLJAJO POPOLDANSKO DEJAVNOST 
(Uradni list RS 21/2015) 
Od 1. aprila 2015 se je pavšalni prispevek PIZ za tiste zavezance, ki opravljajo popoldansko 
dejavnost, povečal na 32,20 € (do 31. marca je bil 31,85 €). Omenjeni zavezanci morajo biti 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni pri opravljanju dejavnosti. 
 
DELNA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV PIZ DELODAJALCEV ZA STAREJŠE DELAVCE V 
LETU 2015 

1. Delodajalec je oproščen plačila prispevka  delodajalca za PIZ v višini 30 % za delavca v 
delovnem razmerju, ki je  dopolnil 60 let starosti. 

2. Delodajalec je oproščen plačila prispevka delodajalca za PIZ v višini 50 % za delavca v 
delovnem razmerju in v letu 2015 dopolnijo starost: 58 let 8 mesecev (ženske), 59 let 
(moški). Starostni pogoji se spreminjajo skladno z starostnim pogojem za pridobitev 
pravice do predčasne pokojnine. Delodajalec lahko uveljavlja to olajšavo, dokler je 
delavec pri njem zaposlen, oziroma, dokler ne dopolni 60 let. Ko dopolni 60 let, lahko 
zanj uveljavlja le olajšavo v višini 30 %.  

 Oproščeni del prispevka PIZ za navedene delavce plačuje Republika Slovenija. 
 

DAVČNE BLAGAJNE PREDVIDOMA    1. oktobra 2015 
Objavljen je predlog  Zakona o potrjevanju računov, v katerem je predvidena uporaba 
davčnih blagajn od 1. oktobra 2015.  
 
 
 
Novo mesto, 17.4.2015 
Za informacije pokličite: 
Majda Sinkovič 
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