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6. KROG OBVEZNEGA POBOTA V JUNIJU 2015 

Od   četrtka, 11.6.2015 do četrtka 18.6.2015   poteka 6. krog obveznega pobota AJPES. 
Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.5.2015 do 
31.5.2015. V kolikor želite, da prijavo vložim jaz,  mi podatke za obvezni pobot posredujte do 
srede, 17.6.2015. Denarne obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.  
 
REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2015 

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni 
dopust. Po Zakonu o delovnih razmerjih je to najmanj v višini minimalne plače. Delodajalci pa 
morajo upoštevati višino regresa po panožni kolektivni pogodbi, če je ta višja kot po Zakonu 
o delovnih razmerjih. Regres se izplača do 1. julija tekočega koledarskega leta. V primeru 
nelikvidnosti delodajalca se lahko regres izplača do 1. novembra tekočega leta, vendar le v 
primeru, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. 
 
SPREMEMBE KOLEKTIVNE POGODBE ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO – UL RS št. 28/2015 – velja od 
1.5.2015 
Spremembe se nanašajo predvsem na tiste uporabnike te kolektivne pogodbe, ki opravljajo 
prevoze blaga in potnikov in na napotitev uporabe taksativno naštetih predpisov, ki jih 
morajo upoštevati. Določeno je tudi, da je delavec, ki opravlja prevoze, upravičen do povračil 
za službeno pot v tujino v skladu z Uredbo  o davčni obravnavi povračil in drugih dohodkov iz 
delovnega razmerja. 
 
PLAČILA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO 

Plačila dijakom in študentom za obvezno prakso se ne vštevajo v davčno osnovo za 
dohodnino do višine 172 € za opravljeno praktično delo v obdobju enega meseca. 
Delodajalec plača zdravstveni pavšal v znesku 4,63 €, v kolikor pa izplača še nagrado, se plača 
še dodatni prispevek za zdravstveno varstvo v višini 6,36 %, ki gre v breme prejemnika 
nagrade.  
Obravnavana izplačila veljajo za dohodke iz delovnega razmerja. Povračila stroškov 
(prehrana, prevoz na delo, …), ki so tem osebam izplačana v zvezi z delom, se ne vštevajo v 
davčno osnovo pod pogoji in do višin iz Uredbe. 
Izplačilo  nagrade do višine 20 % povprečne mesečne plače v RS za vsak mesec izvajanja 
praktičnega dela je davčna olajšava pri obračunu davka iz dejavnosti oz. pri obračunu davka 
iz dobička. 
 
Novo mesto, 12.6.2015 
Za informacije pokličite: 
Majda Sinkovič 
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