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1. PLAČE V ČASU EPIDEMIJE 
 
V grobem obstajajo 3 kategorije obračuna plače: marec 2020 Na ogled sprememb Začetek 

- Zaposlenci, ki v času epidemije delajo (niso na čakanju). Za take velja da se zanje ne odvede prispevek PIZ (v 
breme delojemalca in v breme delodajalca) do bruto vrednosti plače, ki ne presega trikratnika minimalne 
plače v RS. REK obrazci se pošiljajo takole:  
- do trikratnika minimalne plače v RS, se prispevki PIZ, ki izhajajo iz deleža nad to mejo, plačajo; javljajo se 

preko REK obrazca '1002', v stolpcu 'Obračunani'; če skupna plača v mesecu ne presega trikratnika 
minimalne plače, je zaposlenec upravičen do kriznega dodatka 200,00€. Seveda so poskrbeli, da to ni 
preveč enostavno. Namesto, da bi o tem dodatku poročali kar na REK '1002', je zanj potrebno uporabiti 
REK '1190', kar pa, ker je bilo jasno določeno, program zna ločiti in je ta dodatek lahko na isti plačilni listi.   

- nad trikratnikom minimalne plače v RS se prispevki PIZ plačajo  

- Zaposlenci, ki so v času epidemije na čakanju. Delež do povprečne bruto plače v RS se poroča preko REK 
obrazca '1004', delež nad tem pa preko '1001'. 
-  Čakanje na delo, za tiste, ki so napoteni na čakanje 
- Nadomestilo za čakanje na delo zaradi višje sile. 
Za take zaposlence se del nad povprečno plačo v RS se vedno javlja prek REK '1001'! 

Za mesec marec 2020 ne bo šlo drugače, kot z več plačilnimi listami. Najmanj dve za vsakega zaposlenca, ena od 
1.3.2020 do 12.3.2020 za REK-1 '1001' z oznako '1' v rubriki 'OznObr:' (običajna plačilna lista) in druga od 
13.3.2020 do 31.3.2020 za REK '1002' z oznako '2'. Prosim, natančno ti dve oznaki! Če pa je tak zaposlenec v 
drugem delu marca delal in bil tudi na čakanju, pa še ena, za REK '1004' z oznako '4'. Naj bo poudarjeno: 

Izkušnje prvih uporabnikov so pokazale, da je najbolje, če za prehodno obdobje izberete za plačilne 
liste, ki gredo na REK 1001, oznako obračuna '1', za REK 1002 oznako '2' in za REK 1004 oznako '4'.  

Za zdaj ne vemo, kako poročati podatke o vzdrževanih družinskih članih, če je v istem mesecu hkrati REK '1001' 
in '1002' ali '1004'. Naredili smo tako, da se na vseh poroča enako. 

Za meseca april in maj, ko bomo že natančno vedeli, kaj REK obrazci sprejmejo in kaj ne, se bomo potrudili, da 
bo vse skupaj delovalo z eno samo plačilno listo. Upamo, da bo šlo! 

Program avtomatsko doda tri vrste plačil za plače: 

VP Naziv plačila D O REK-1 M4 Oproščeno Opis 

9A Delo v času epidemije R U 1002 M01 PIZ Za april, maj.  

9B Čakanje na delo v času epidemije R U 1004 M01 vsi Največ do povp.plače v RS, ostalo Rek 1001 

9C Čakanje višja sila R 0 1004 M02 vsi Največ do povp.plače v RS, ostalo Rek 1001 

Plačilo '9A' glede na trenutne razmere niti ni potrebno. Vneseno je, če bi zelo želeli, da se na plačilni listi za 
REK 1002 na prvem pojavi 'Delo v času epidemije' namesto teksta 'Prisotnost' ali 'Redno delo'. Odsvetujemo, 
ker se s tem porabi ena od obstoječih vrst plačila, pa še mi se moramo priključiti in narediti zamenjavo. 
Pripadajoče nastavitve kaže naslednja slika. 

  slika 1 

REK 1002 je običajna plačilna lista, povsem podobna REK 1001, s tem, da se v razdelku 'Mat.nadomestila' pojavi 
rubrika 'Krizni dodatek' namesto  na njej pojavi dodatno plačilo '9A' 'Delo v času epidemije'. Prispevek PIZ iz 
tega plačila je do trikratnika povprečne plače (iz 'Mes.nastavitve') odstopljen, na tem zneskom pa se prispevki 
plačajo. Izračun tega temelji na dejstvu, da obstaja eno samo plačilo za delo v času epidemije. 

Postopek za mesec marec 2020 je posebnost. Oglejte si v svojem poglavju. 
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Način dela je enak kot pri običajnih plačah, s tem, da se namesto REK '1001' vnese REK '1002' 

ENOSTAVNA PLAČILNA LISTA ZA DELO, ZNESEK NE PRESEGA TRIRATNIKA POVPREČNE PLAČE V RS  

  slika 2 

Tak je videti zaslon za plačilno listo zaposlenca, ki dela v obdobju epidemije. Edina razlika med to in običajno 
plačilno listo je, da ta vsebuje krizni dodatek, če je bil vnesen. 

Za krizni dodatek na plačilnih listah tistemu, kar se običajno nahaja pod 'Druga neto plačila'., zamenjam s tekst 
s 'Krizni dodatek', da prejemniki plače vidijo, zakaj gre, na rekapitulaciji pa ostane originalni naziv. Zakaj? Za isti 
mesec in oznako obračuna so lahko vnesene plačilne liste z REK 1001, 1002 in 1004. Če se izdela rekapitulacija 
za tak mesec in oznako obračuna, računalnik ne ve, kateri naziv uporabiti, tistega in 1001 ali tistega iz 1002. 
Kasneje in, če bo kriza trajala dalj časa, bomo to mogoče uredili, v tem trenutku pa je nepomembno. 

Računalnik za plačilne liste, narejene za REK 1002 ali 1004 vedno privzame, da so to glavne plačilne liste v 
mesecu, kar pomeni, da je na njih omogočena obdelava posojil in drugih neto odbitkov. 

Na sliki spodaj se vidi, da sta bila oba prispevka PIZ (v breme delojemalca in delodajalca) 'odstopljena' (samo 
obračunan in se ne plačata).     

  slika 3 
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  slika 4 

Čeprav se o izplačilu kriznega dodatka poroča z REK 1190, zanj ni potrebno izdelovati dodatne plačilne liste. 
Program ugotovi, da gre taka plača, kot jo kažejo zgornje slike, v glavnem na REK 1002, krizni dodatek pa na REK 
1190 in ponudi izdelavo obeh obrazcev. S tem, da je možnost izdelave dodatnega REK obrazca porabljena za 
izdelavo REK 1190, je pri REK 1002 ukinjena možnost dodatne izdelave REK 1091; velika verjetnost je, da 
detaširanih ne bo, saj ne morejo potovati v tujino. Če pa se to zgodi, je zanje potrebno izdelati dodatno plačilno 
listo. Tudi ta težava bo v prihodnosti po potrebi rešena. 

Naslednja slika kaže, kako računalnik na osnovi plačilnih list za REK 1102 ponudi izdelavo samega REK 1002 in 
izdelavo v ozadju pripravljenega REK 1190,  

  slika 5 
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Naslednji sliki kažeta glavni del sintetičnega in analitskega REK 1002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintetični REK 1002 
prikaz najpomembnejšega kosa 
 
slika 6 - ujemanje s sliko 3 

 Analitski del je prikazan enako, kot bi bil se ne razlikuje od  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitski del REK 1002 
Ni razlike glede na REK 1001 
 
Slika 7 
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V nadaljevanju je prikazan individualni del za REK '1190', ki nosi samo krizni dodatek. Običajni REK '1190', kot se 
je uporabljal do sedaj, je vedno imel rubriko A052 prazno, znesek pa je prenesel v eno od rubrik B01 do B20.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8 

PLAČILNA LISTA ZA DELO, ZNESEK PRESEGA TRIRATNIK POVPREČNE PLAČE V RS  

Zdaj pa podobna plačilna lista, s tem, da je urna postavka 20,00€. Minimalna plača (ki se ne nahaja na zaslonu), 
znaša 940,58€, trikratnik je 2.821,74€. 

 slika 9 

Dohodnina je več kot podvojena, bruto zneski in prispevki so podvojeni, krizni dodatek je ostal enak. 
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Na naslednji sliki je prikaz izračuna prispevkov, če so podatki vneseni, kot kaže slika 9. Morda boste opazili, da 
je neobdavčena osnova 2.821,73€, dejanski mnogokratnik trikratnika minimalne plače pa je 2.821,74€. To ni 
napaka, je posledica vseh matematičnih operacij pri izračunu in dopustna toleranca.  

  slika 10 

In najpomembnejši kos sintetičnega dela REK 1002 obrazca (analitski del je običajen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deli prispevka PIZ, ki so 'Obračunani' in 
'Za plačilo' se ujemajo s prikazom na sliki 10. 
 
Slika 11.  
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PLAČILNA LISTA ZA DELO IN BOLEZNINO, ZNESEK NE PRESEGA TRIRATNIKA POVPREČNE PLAČE V RS  

Zdaj pa še plačilna lista z boleznino. Enaka plačilna lista kot na sliki 2, s tem, da je namesto 40,0 ur dopusta 40,0 
ur 80% boleznine v breme ZZZS. Ne uporabljajte boleznin v breme firme. Takoj v naslednji verziji 

  slika 12 

In podobno kot prej 

  slika 13 
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REK obrazec ima prispevek PIZ razdeljen na del v stolpcu 'Obračunani' in del v stolpcu 'Za plačilo'. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintetični REK 1002, najpomembnejši  del: 
Deli prispevka PIZ, ki so 'Obračunani' in 
'Za plačilo' se ujemajo s prikazom na sliki 
13. 
 
Slika 14 

 

PLAČILNA LISTA ZA ČAKANJE NA DELO oziroma ODSOTNOST ZARADI VIŠJE SILE - REK '1004' 

Gospa je bila najprej 80 ur (10 dni) odsotna, ker ni imela urejenega otroškega varstva, nato pa je bila do konca 
meseca na čakanju. Taka možnost je sicer malo privlečena za lase, dobro pa služi kot primer.  

  slika 15 

Zgornja slika prikazuje vnosni zaslon. V mesecu aprilu je tudi praznik. Ne vodi se posebej. Pri čakanju na delo 
oziroma odsotnosti zaradi višje sile sodi tudi praznik v isti koš. Lahko, da se bo kasneje pokazalo, da mora biti 
drugače. Če ne bi bilo tako (kar se lahko zgodi), bi se verjetno samo za praznik moral izdelati dodatni REK; če se 
bo spremenilo, bo to do naslednjega obračuna plače zanesljivo spremenjeno. 
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Izračun prispevkov za REK 1004 še ne upošteva omejitve mesečnega bruto zneska, do katerega so prispevki 
'odstopljeni' (se samo obračunajo, ne pa tudi plačajo); ta znesek je povprečna mesečna bruto plača v RS. 
Vnesene ure se pomnožijo z 80% urne postavke, ki se določi na osnovi povprečja plače iz zadnjih treh mesecev 
pred razglasitvijo epidemije, torej iz decembra 2019 ter januarja in februarja 2020; če povprečja ni, se vzame 
urna postavka za redno delo. Tako določena urna postavka ne sme biti manjša od tiste, ki pri delu za cel mesec 
omogoča minimalno plačo, niti večja od tiste, ki za cel izračuna znesek, večji od povprečne plače v RS za leto 
2019, to je 1.753,84€. Izračunani znesek sicer lahko ročno popravite, vendar to ni priporočljivo. Za razliko nad 
zneskom 1.753,84€ je potrebno narediti posebno plačilno listo z REK 1001. 

  slika 16 

nato podatki, kot bodo v REK 1004 obrazcu, sintetični del  

 REK

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sintetični REK 1004, najpomembnejši  del: 
Deli prispevka PIZ, ki so 'Obračunani' in 
'Za plačilo' se ujemajo s prikazom na sliki 16. 
 
Slika 17 
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In analitični del 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analitični del REK 1004 
Ogleda vredne so rubrike 'M01' in 'M02' 
Slika 18 

 

Obrazec OPSVZ 

Na zaslon je dodana rubrika 'Epidem.'. Vanjo vnesete oznako '00', ki pomeni, da se posebej obračuna čas 
epidemije, nato dnevni fond ur ter začetni in končni dan tega plačila.  
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2. POSTOPEK V MESECU MARCU 2020 Začetek 

Za prvi del marca, do vključno 12.03.2020 je 9 dni, torej 72 ur. Naredite povsem običajno plačilno listo, za 72 ur 
rednega dela, uporabite REK 1001. Pazite na nadomestilo za prenos in prehrano. Če imate v personalnih 
podatkih dnevne zneske teh dveh nadomestil, ju bo računalnik samo pravilno določil. Če imate oba zneska vsak 
mesec enaka, pa ju morate sorazmerno razdeliti, glede na ure meseca in tukaj vnesenih 72 ur. 

  slika 19 

Če za zaposlenca obračunavate posojil in podobno, jih poskusite spraviti čez že na prvi plačilni listi, saj so ob 
splošnih nastavitvah programa omogočena samo za oznako obračuna '1'. Seveda jih je možno obdelati tudi na 
plačilni listi z drugačno oznako, vendar vam moramo v takem primeru program začasno prilagoditi z zamenjavo 
nastavitev.   

Ker se fond ur ne ujema z mesečnim fondom, vas bo 
računalnik opozoril, da ure ne ustrezajo. Ker zaradi 
dveh plačilnih list istem mesecu  to ni napaka, 
potrdite, da število ur sprejemate, kot kaže slika 
desno. 
Tudi pri podatkih za M4 vam bo računalnik z rdečim 
prikazom seštevka ur poskusil dopovedati, da se ure 
ne ujemajo. Tudi to ignorirate in nadaljujete.   slika 20 

Plačilna lista za prvi del meseca je narejena. Naredite še eno za delo v času epidemije od vključno 13.03.2020  
do 31.03.2020, torej za 104 ure, na REK 1002, ali pa za čakanje na delo na REK 1004. Če je zaposlenec v tem 
obdobju nekaj časa delal, nato pa je bil na čakanju, je možno, da bosta potrebni 2 plačilni listi, prva za REK 1002 
in druga za REK 1004.   

 slika 21 
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Sledi še izdelava REK obrazcev, najprej za plačilne liste z oznako obračuna '1': 

  slika 22 

In še za plačilne liste z oznako obračuna '2' 

  slika 23 

Če bi naredili nekomu na oznaki '2' naredili plačilno listo za REK 1104, namesto, bi računalnik ponudil izdelavo 
treh različnih REK obrazcev. 

OPSVZ za marec 2020 

 

To bi bilo vse. 

Opravičujem se za slovnične napake, ki jih verjetno kar mrgoli. Naša Andrejka bo zaradi tega verjetno zavijala z 
očmi, z ene strani klicala božjo milost, z druge pa o meni mislila tisto, kar je v stripih običajno označeno z 
mrtvaško glavo. 

Začetek 
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3. SPREMEMBE za obdobje do 31.05.2020 

29.04.2020 Na začetek sprememb do 31.05.2020 Začetek 

- Popravljen je prikaz v rubrikah 'Porabljena olaj.prej:' in 
'zdaj:'. 
Čeprav je bil prikaz na tretji plačilni listi napačen, je bil 
izračun dohodnine pravilen. Negativnost v rubriki 'zdaj.' pa 
ni napaka. Če je vsota bruta prve in druge plačilne liste 
dovolj majhna, je dovoljena skupna olajšava za prikazani 
vzorec 648,17€. Od tega sta prva in druga plačilna lista 
porabili:     
- prva 315,10€ in druga 67,90€ skupne olajšave, torej 383,00€. 
- nato se je izdelala tretja s precej velikim zneskom, kar je povzročilo, da je skupna olajšava zaradi 

prilagajanja skupnemu brutu padla na 291,67€. Ker sta prvi dve plačilni listi 'porabili' skupaj 383,00€ 
olajšave, dovoljena skupna olajšava pa je 291,76€, je potrebno na tej zadnji plačilni listi to razliko 
'pokriti', zato 291,67€ - 383,00€ = -91,33€. Zato je na zadnji plačilni listi dohodninska osnova za 91,33€ 
večja od (bruto -  prispevki). 

Skupna vrednost dohodnine na vseh treh plačilnih listah je natanko taka, kot da bi šlo za eno samo plačilno 
listo, enako velja za izračun skupne olajšave, ki je 291,67€! Zato prosim, da zaradi tega ne reklamirate 
napake! 

24.04.2020 Na začetek sprememb do 31.05.2020 Začetek 

- Prilagajanje minimalne osnove za prispevke vnesenemu mesečnemu fondu ur je zdaj privzeto aktivirano.   

- Glede na zadnja navodila FURS-a je potrebno za boleznine striktno uporabljati plačilne liste REK '1001'; vnos 
na REK '1002' program sicer dovoljuje, vendar eDavki tega ne sprejmejo. Če jih imate vnesene na '1002', jih 
tam izbrišite in prenesite na '1001'. Precej sprememb je tudi glede tega, katere prispevke je potrebno plačati 
in kateri so samo obračunani. Pri tem gre predvsem za prispevke iz razlike do minimalne osnove za njihov 
obračun. Priporočamo, da vse plačilne liste preračunate. Postopek je naslednji: 
- Izberete mesec in leto ter oznako obračuna, pritisnete tipko F3 in dobite seznam vseh pripadajočih 

plačilnih list. 
- Z Enter na zaslon prikličete pripadajočo plačilno listo ter v rubriki 'DatPlačila:' pritisnete tipko F5, v 

rubriki 'P(rispevki), V(se), Z(neski):' potrdite predlagano črko 'P', v naslednji rubriki tisto, kar računalnik 
predlaga in kliknete na 'Potrditev'. 

- S pritiskom na tipko Esc se vrnete v seznam in obdelate naslednjo plačilno listo. 
- Izberete naslednjo oznako obračuna in postopek ponovite. 

14.04.2020 Na začetek sprememb do 31.05.2020 Začetek 

- Omogočeno je združevanje plačilnih list in rekapitulacij na enoten izpis. Združujejo se plačilne liste, ki so 
narejene za REK '1001', '1002', '1004', '1091' in '1190'. Za izpis posamezne združene plačilne liste (za 
posamezno osebo) na katerikoli od vnesenih plačilnih list izberete izpis '8.IzplListEpid', pri izpisu iz 
'4.Priprava poročil' → '1. Plačilne liste' pa '8.IzplListEpid' ali '9.IzplListEp96' (za bolj stinjen tisk). Ri 
rekapitulacijah to dosežete tako, da v rubriki 'Ozn. obračuna:' vnesete * (zvezdico). 
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13.04.2020 Na začetek sprememb do 31.05.2020 Začetek 

- Omogočeno je združevanje UPN nalogov iz več plačilnih list za zaposlenca za isti mesec, ki so posledica 
sprememb zakonodaje v času epidemije. Težava je predvsem v mesecu marcu, ker smo prepozno izvedeli, 
kako se bodo plače javljale v eDavke. Bilo je kot vedno. Če vprašaš tiste, ki bi morali na vprašanja precizno 
odgovoriti, se izmotavajo, ker bodisi ne znajo, bodisi se bojijo dati pojasnilo, da ne bi bili česa krivi. Tisti, ki 
dodelujejo programsko opremo za državo, si za potrebne spremembe mirno vzamejo 15 dni, mi moramo pa 
potem narediti ustrezne spremembe čez vikend. 

  
Pazite, potrebno je malo pozornosti. Ne tlačite na iste oznake obračuna, ki jih uporabljate za REK '1001', 
'1002' in '1004', kakšnih plačilnih list za pogodbe, najemnine in podobno, če nočete zmede z UPN nalogi.  

 

09.04.2020 Na začetek sprememb do 31.05.2020 Začetek 

- Do 11.04.2020 boste še vedno uporabljali boleznine v breme firme, so pa pripadajoči prispevki PIZ 
'odstopljeni' (se ne plačajo). Zakaj? Zakon, ki določa, da v času epidemije vse boleznine bremenijo ZZZS, šele 
takrat začne veljati. Zato za april 2020 vnosa rubrike za vnos boleznin v breme firme še ni možno blokirati. 
Morali boste paziti. 

- 'Krizni dodatek' je delojemalcem plačan samo za čas, ko delajo in za praznik, ne pa za čas dopusta. Če to ne 
bi veljalo za praznik, bi pomenilo, da niti aprila, niti maja ne bi bilo 200,00€, ker v obeh mesecih obstaja 
praznik. April ima 22 dni, od teh sta dva dneva praznika, torej 20 delovnih dni, 200,00 / 22 x 20 = 181,81€. 

Začetek 
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4. SPREMEMBE za obdobje obračuna od 01.06.2020 

01.07.2020 Na začetek sprememb od 01.06.2020 Začetek 

Pri obračunih za 06.2020 (junij 2020) in naprej se obrazca REK '1002' in '1004' več ne uporabljata. Vse se poroča 
preko REK '1001'. 

Za obrazec REK '1001' so uvedene 3 nove vrste plačil kot kaže naslednja slika: 

    

Za vsa taka plačila delodajalec prispevke plača (niso več samo obračunani oziroma 'odstopljeni'). Država take 
zaposlitve nato delodajalcu refundira, vendar ne v celoti. Velja naslednje: 

- Za ure razlike do polnega delovnega časa je povračilo odvisno od števila ur, ko je zares delal in ne od višine 
plače zaposlene osebe: 
448 € na delavca če je mesečna prisotnost od 20 do 24 ur tedensko, torej razlika 16 do 20 ur tedensko, 
336 € na delavca če je mesečna prisotnost od 25 do 29 ur tedensko, torej razlika 11 do 15 ur tedensko, 
224 € na delavca če je mesečna prisotnost od 30 do 34 ur tedensko, torej razlika   6 do 10 ur tedensko, 
112 € na delavca če je mesečna prisotnost od 35 do 40 ur tedensko, torej razlika   0 do   5 ur tedensko. 

- Za čakanje na delo v višini 80% izplačanega nadomestila plače, vendar ne več, kot je nadomestilo za primer 
brezposelnosti (892 €). V ta znesek so vključeni vsi prispevki. Ker je prispevkov v breme delodajalca 16,1%, je 
to bruto nadomestilo 768,30 € (za cel mesec čakanja). 

Računalnik ne izdela poročil o višini povračila. Ne vemo sicer, vendar menimo, da bo država sama določila 
višino povračila na osnovi podatkov iz REK obrazca.  

Zaradi boljše preglednosti na zaslonu za vnos plačilne liste in v zvezi s tem, da gre za izplačila po zakonu 
ZIUOOPE, je tudi naziv plačila za čakanje na delu prikazan kot 'Čak.ZIUOOPE', naziv plačila za razliko od 
skrajšanega do polnega delovnega časa pa kot 'Raz.ZIUOOPE'. 

Naslednja slika prikazuje zaslonsko okno za vnos podatkov plačilne liste za junij 2020. 

    

Karantena (izolacija) zaradi COVID-19 je plačana kot 80% boleznina v breme ZZZS in se na tak način tudi 
izračuna. Ker za karanteno v juniju 2020 velja 50%, morate za junij znesek sami izračunati in vnesti ročno!   
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Naslednja slika prikazuje izpisano plačilni listo. Označena rubrika predstavlja plačilo, ki je na predhodni skiki 
vneseno v rubriki 'RazZIUOOPE'.  

 

V primeru, da obstajajo ure razlike med skrajšanim in polnim delovnim časom, števila dni prisotnosti ni možno 
določiti iz števila ur prisotnosti in delovnika. Vnos npr. 8 ur v rubriko, ki šteje za prisotnost ob delovniku 8 ur 
lahko pomeni, da oseba dela 2 dneva po 4 ure in sta to 2 dneva prisotnosti, ali pa 1 dan 8 ur in naslednji dan 
nič, kar pomeni 1 dan prisotnosti. V takem primeru računalnik nadomestila za prevoz na delo in/ali prehrano ne 
izračunava avtomatsko; zahteva, da znesek vnesete ročno. Zato je omogočeno, da pri obeh nadomestilih 
namesto zneska vnesete pripadajoče število dni. 
Kako? V rubriki za vnos zneska pritisnete tipko F12 in v novo rubriko, ki se pojavi levo od rubrike za znesek 
vnesete to število, računalnik pa izračuna in vnese pripadajoč znesek. Postopek za prevoz na delo kažejo 
spodnje tri slike: 
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Za isto plačo ni več potrebno združevanje več obračunov za isti mesec v eno samo izpisano plačilno listo. Zato 
za izdelavo poročil, ki take obračune združujejo, ni več potrebna uporaba oznake obračuna '*' (zvezdica). Enako 
velja za pripravo UPN prenosnih nalogov. Taka oznaka je sicer še vedno dovoljena, vendar je ni priporočljivo 
uporabljati. Oznaka obračuna naj se zopet uporablja tako, kot je zamišljena v osnovi, za ločevanje obračunov. 

Naslednje slike prikazujejo izvleček iz REK '1001' obrazca: 

- iz sintetičnega dela rubrike '101' do '115', kjer '105' vsebuje razliko do polnega delovnega časa, ter '501' do 
'507' in '601' do '607', kjer se vidi, da se prispevki plačajo 

- iz analitskega dela rubriki 'B01' in 'B02', kjer se vidi razdelitev plačila za delo v 'B01' in plačila za razliko do 
polnega delovnega časa v 'B02' ter 'M01' 

Pazite! Poprej so bile v rubriko 'B02' prištete tudi boleznine. Do plače za december 2020 jih v 'B02' ne bo, ker je 
'B02' v tem obdobju namenjen samo podatkom o razliki med skrajšanim in polnim delovnim časom ter čakanju 
na delo. Tako so pač predpisali! Če je tako, se v primeru, da obstajajo boleznine v breme ZZZS, vsota rubrik 
'B01' in 'B02' za vse obdelane zaposlene ne ujema z vsebino rubrike '101' v sintetičnem delu; slednja je za vsoto 
vseh boleznin v breme ZZZS večja. 
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5. SPREMEMBE za obdobje obračuna od 01.10.2020 naprej 

01.11.2020 Na začetek sprememb od 01.10.2020 Začetek 

Dne 5. 11. 2020 je Furs na spletni strani eDavkov objavil obvestilo o načinu poročanja nadomestil na REK1 
obrazcu. Pomemben izvleček je naslednji: 

Predlaganje REK-1 obrazca v primeru nadomestila za kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni), odrejene 
karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva: 
V primeru izplačila nadomestila plače zaradi: 
• kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP, ki ga izplača delodajalec, ki nato zahteva 

refundacijo od ZZZS, in 
• v primeru uveljavljanja vračila nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti 

opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva po 57. členu ZZUOOP 
se na REK obrazcu podatki o nadomestilu vpišejo v polje v 105 in v iREK obrazcu v polje B02, v kolikor 
delodajalec hkrati ne uveljavlja ukrepov po ZIUOOPE in 68. členu ZZUOOP. Če delodajalec uveljavlja ukrepe po 
ZIUOOPE ali 68. členu ZZUOOP (čakanje na delo, skrajšan delovni čas), se podatki o nadomestilu plače zaradi 
kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (3 dni) po 20.členu ZZUOOP na REK obrazcu vpišejo v polje 105 in v iREK 
obrazcu v polje B01. 
Pojasnilo o pravici odsotnost zaradi bolezni do 3 dni je objavljeno na spletni strani ZZZS: 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/2E73A2071FD23AB9C125860F003EAF6D 

Iz navedenega izhaja, da delodajalci, ki izplačujejo nadomestila za čakanje na delo in/ ali skrajšan delovni čas, v 
polju B02 poročajo le o nadomestilih za čakanje na delo in/ ali za skrajšan delovni čas, vsa druga nadomestila pa 
vpisujejo v B01. Delodajalci, ki ne izplačuje nadomestil za čakanje na delo in/ ali za skrajšan delovni čas, pa v 
B02 poročajo vsa izplačana nadomestila, ki jih dobijo povrnjena od drugih zavodov ali proračuna (enako, kot je 
veljalo za poročanje pred uveljavitvijo interventne zakonodaje). 
Program ta problem rešuje tako, da pregleda vse plačilne liste za 
podan mesec in obračun (slika desno) in, če v njih najde vsaj eno 
plačilno listo, ki vsebuje bodisi plačilo 'Razlika do polnega del.časa' 
(RazZIUOOPE), bodisi 'Čakanje na delo' (ČakZIUOOPE), vsa druga 
nadomestila v analitskem delu REK obrazca zabeleži v rubriko B01,  
sicer pa vsa nadomestila zabeleži v rubriko B02, kot to velja, ko ni epidemije. O smiselnosti takega postopka ni 
vredno razpravljati, so ga pač definirali, je pa po našem skromnem mnenju zelo vprašljiv. 
Kako bodo vedeli, da na nekem REK-1 1001 rubrike pod B02 nosijo: 
- razliko do polnega delovnega časa in čakanje na delo brez boleznin, ali 
- boleznine, 
ker drugih rubrik, ki bi povedale, da gre za nadomestila oziroma boleznine, ni. 

Na plačilno listo je dodana rubrika za vnos podatkov o nadomestilu, ki nastane zaradi višje sile oziroma varstva 
otroka. Ob vnosu je to rubrika 'Var/VišSila', na rekapitulacijah pa 'Var.ortrok/Višja sila'.  

Zaradi pogostega spreminjanja odstotka 
nadomestil imajo rubrike za vnos nadomestil 
'Čak.ZIUOOPE', 'Raz.ZIUOOPE', 'Karantena' in 
'Var/VišSila' dodatno rubriko, kamor se vnese 
pripadajoči odstotek od osnove, kot kaže slika 
desno. 
Računalnik ob vnosu nove plačilne liste 
predlaga 80,0%, ker se tak odstotek uporablja 
v največ primerih.  

Znesek se izračuna tako, da se vzame urna postavka, ki sledi iz zadnjega trimesečja, ta se obdela z vnesenim 
odstotkom in nato pomnoži z vnesenimi urami. 

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/2E73A2071FD23AB9C125860F003EAF6D
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Vrste plačil, ki določajo nadomestila zaradi epidemije in so prikazana po 'Plačilni listi' → '9.Nastavitve' → 
'OD-Vr.plačil' so spremenjene. Na novo so postavljene tako, kot kaže naslednja slika: 

 

 
 


